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APRESENTAÇÃO
INTERSEXUALIDADES: DISCURSOS INTERSECCIONAIS,

SABERES E SENTIDOS DO CORPO.

Tempos inglórios que vivenciamos, no Brasil, no mundo! Tempos de 
conservadorimos numa colérica prática de exclusão. A violência às mulheres, 
às lésbicas, às travestis, às mulheres Trans, aos Homens Trans, aos gays Pre-
tos e não Pretos, efeminados ou não, são rastros de um machismo açoitado, 
de uma masculinidade marcada pelo corpo, objetificando sujeitos, pregando 
o viés normalidade versus anormalidade, sobretudo, com posições e expres-
sões que barram o ser livre com as diferenças, com os/as diferentes. 

O Grupo de Pesquisa Intersexualidades, sediado na Faculdade de Letras, 
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Universidade do Porto /
Portugal tem procurado o enfrentamento crítico e, por sua vez, analítico sobre 
a Política, a partir das perspectivas que nos são apontadas, tendo em vista o 
teor reflexivo que nos faz perceber através das teorias contemporâneas rela-
cionadas aos gêneros, ao feminismo, ao sexo, às identidades e diversidades 
sexuais. 

Portanto, o grupo tem dado referenciais políticos imprescindíveis aos 
tempos de conservadorismos tacanhos através de estudos e de atos de Pro-
fessores e Pesquisadores de Portugal, do Brasil e demais nações do mundo 
ocidental que causam com as noções peculiares aos seguintes tópicos:

Quem são os que têm voz e os que não a têm?
Quais são os corpos que interessam e os que são excluídos da noção 

de materialidade (seja ela física, científica ou literária)?
Quais são as fronteiras instituídas entre gêneros e sexos, ciência e 

literatura, local e global, e quem ou o quê os define e legitima?
Ser artivista com os discursos literários e críticos torna-se uma porta 

aberta para fortalecer não apenas o grupo de pesquisa intersexualidades, 
como também os referenciais discursivos que se colocam ao alcance de vo-
zes que ecoam diferentes, em diferenças, próximas e distantes da realidade 
social e cultural de cada lugar. Por isso, ao pensarmos no tema: Intersecio-
nalidades: saberes e sentidos do corpo, ele se justifica frente aos tempos 
da contemporaneidade, quando somos confrontados/as com cenas reais de 
indivíduos sendo arrastados pelo eterno retorno: a disciplina e a regularida-
de, de indivíduos e de corpos violentados cotidianamente por sua raça, por 
sua etnia, por seu sexo, por seu gênero, por suas sexualidades, por suas 
religiosidades, por suas nacionalidades.

 Saberes e sentidos de corpos brotam dos textos que foram apre-
sentados nos eixos do congresso intersexualidade. A proposta do dossiê 
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do e-book deriva de argumentos que cabem aos leitores filtrarem em cada 
textualidade que se fez presente, com reflexões interseccionais, conside-
rando os entrecruzamentos de posições de gêneros e de sexualidades em 
pessoas indígenas, mulheres, mulheres negras, lésbicas brancas, lésbicas 
negras, gays brancos, negros, efeminados, posição de sujeitos intersexo, 
homenstrans e mulherestrans, travestis, subjetividades queers. Enfim, do 
ocidente ao oriente, o que saber e como saber deles e delas, como atuam 
os seus corpos transversalizados e seus modos de vida estão distribuídos 
nos estudos dos textos do e-book.

Os textos aqui reunidos foram as grandes apostas do Congresso. A 
Universidade do Estado da Bahia e a Universidade de São Paulo que rea-
lizaram o  Congresso Internacional Intersexualidades, juntamente com o 
apoio da CAPES, do Grupo de Pesquisa Intersexualidades do Instituto de 
Literatura Comparada Margarida-Losa | Universidade do Porto – Portugal, 
da Pós-Graduação em Linguagens e Representações da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz | Universidade Estadual do Sul da Bahia, do Programa 
de Pós-Graduação em Crítica Cultural da UNEB e o Programa de Pós-Gradu-
ação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP 
tiveram especial apreço de pertinência crítica para constituir o projeto do 
evento e, por sua vez, do referente periódico com o qual fora organizado 
por nós e pelo trabalho editorial de Antonio Kvalo da Editora O Sexo da Pa-
lavra, notável pela qualidade da edição e da revisão dos textos. 

Agora, resta o rumo da leitura porque daqui em diante todos os cor-
pos estão para além das fronteiras e falam todas as línguas!

Boa leitura!

Paulo César García
Emerson da Cruz Inácio

Organizadores do E-book

Antonio K.valo
Editor
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¿Quiénes son Las Musas de Pogue?

Las Musas de Pogue son un grupo de mujeres que aunque nombro 
en un primer plano como cantadoras de alabao1, sus vidas y el universo 
que las rodea se conforman de diversos roles, historias y complejos rela-
cionamientos, que intentaré describir en las próximas páginas. Este grupo 
de mujeres vive en el corregimiento de Pogue, ubicado en el municipio de 
Bojayá-Chocó-Colombia, una comunidad conformada por aproximadamen-
te 600 personas “todas familia por algún lado” (QUICENO, 2015, p.2), que 
se localiza en una de las zonas fluviales más importantes del país, donde se 
encuentran tres importantes ríos que son el Atrato2, el Baudó y el San Juan. 

Esta región ha sufrido por décadas los impactos del conflicto armado 
colombiano, y si nos remontamos en el tiempo, siglos atrás, podemos ver 
que los pueblos que la habitan traen consigo una historia de violencia y 
explotación que puede ser contada a partir de las consecuencias de la es-
clavitud y el sometimiento de los pueblos indígenas -que ya se encontraban 
presentes en el territorio- y africanos3 (...) que se asentaron en diferentes 
zonas del pacífico colombiano, durante los siglos XVI, XVII y XVIII (TOBÓN, 
2012, p.65), proyecto esclavista que irrumpió en el equilibrio de sus fami-
lias, sus rituales, sus conocimientos tradicionales y su cotidianidad. 

La riqueza mineral y vegetal de esta región atrajo a los colonos espa-
ñoles que, aunque desenvolvieron proyectos extractivos por décadas, no tu-
vieron un interés en asentarse y habitar estas tierras, por lo cual la mayoría 
de la población estaba compuesta tanto por esclavos como por comunidades 
indígenas, una característica que se mantiene hasta los días actuales, siendo la 
1-Un canto fúnebre en el que se interpreta una composición dialogada y cantada empleada para alabar a Dios o a los 
santos, entonado durante el velorio y el último día del novenario de una persona fallecida.

2-En 2017 Colombia aprobó la sentencia T-622 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. La medida en-
tiende al río como un elemento fundamental en la vida de las personas, ya que la comunidad que vive alrededor del 
Atrato depende totalmente de él (GUTIÉRREZ, 2017).

3- La cuenca del río Atrato “es entonces repoblada por hombres y mujeres venidos de distintas regiones y culturas af-
ricanas: Sudán, Congo y Angola, muchos de ellos pertenecientes a las etnias yoruba, carabalí, bantú y fanti – ashanti. 
Ellos, los negros, apropiaron esta tierra, crecieron y florecieron para consolidarse en lo que hoy han denominado 
algunos antropólogos como cultura afrocolombiana” (TOBÓN, 2012, p.65).

¿CRUZAR LA FRONTERA CANTANDO?
VOCES FEMENINAS QUE TRANSITAN ENTRE ESCENARIOS RITUALES 

Y POLÍTICOS PARA RESISTIR A LA GUERRA. LA EXPERIENCIA DE 
LAS MUSAS DE POGUE

ALICIA VANESSA REYES LONDOÑO
UNILA - Universidade Federal Da Integração Latino-Americana
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región del pacífico un territorio conformado por una cultura mayoritariamente 
negra (TOBÓN, 2012, p.68).

Las Musas de Pogue son entonces, además de cantadoras, muje-
res negras, afrodescendientes, descendientes de esclavos, pero también de 
pueblos de una riqueza cultural que se exacerbó a partir de la diáspora afri-
cana y los sincretismos que ello generó, traduciéndose en reinterpretacio-
nes rituales, musicales, culinarias, entre otras prácticas que incorporaron 
tradiciones de pobladores, colonos y esclavos. 

El alabao, el canto que estas mujeres interpretan, fue resultado del 
sincretismo en esta región, un canto destinado a la alabanza de los santos, 
pero que en su melodía y en su interpretación no representa solo a la reli-
gión católica y a las costumbres españolas, sino también a esa ancestralidad 
africana. 

(...) con los alabaos o cantos funerarios se iniciaron proce-
sos de re-socialización y humanización ya que los esclavos 
retomaban las matrices rítmicas y métricas de los rezos y 
alabanzas españolas en los que vertían nuevos contenidos 
y trazaban líneas de parentesco ancestral y sobrenatural 
con los santos. Así, pudieron guardar la memoria de sus 
antepasados y recobrar la dignidad negada por los esclavis-
tas. (JARAMILLO, 2016, p.279)

Los alabaos en Pogue se han cantado para despedir a los muertos 
y dar fuerza a los vivos, se han cantado en rituales de la Semana Santa y 
en otras ceremonias litúrgicas en las que antes no eran bien recibidos por 
cuenta de sus orígenes, aún en tiempo presente, son cantos que contienen 
tanto una importante función dentro de las prácticas comunitarias, artísticas 
y religiosas de la comunidad, como de su función política y de resistencia.

Las Musas de Pogue son fundamentales para el equilibrio de la vida y 
la muerte en su pueblo, lo que se refleja en los roles que ocupan como cui-
dadoras, parteras, madres, campesinas, curanderas, promotoras de salud, 
lideresas comunitarias y cantadoras de alabaos. Las acciones por la muerte 
y la vida en esta comunidad están intrínsecamente relacionadas, el ritual 
de la mortuoria y el poder despedir a los seres queridos que han fallecido, 
por ejemplo, es un momento importante para la vida comunitaria, lo cual 
se ha visto perturbado por consecuencia de la presencia de actores arma-
dos en la región, un conflicto que ha recaído también en el grupo de alaba-
doras, quienes han sufrido no sólo las pérdidas de sus seres queridos o el 
desplazamiento forzado en varias ocasiones, sino que se han visto imposi-
bilitadas a hacerle un velorio a sus muertos4, es decir, ese equilibrio entre 
vida y muerte ha sido interrumpido en múltiples dimensiones, afectándose 
también su derecho al territorio, a la salud, al cuidado de sus familias, su 
seguridad y su tranquilidad. 

4-Como consecuencia de enfrentamientos armados en la región, muchos civiles que han perdido la vida y han sido 
enterrados en fosas comunes, lanzados a los ríos o han sido desaparecidos, impidiendo que su familia pueda vivir el 
duelo de su muerte y hacer al cuerpo un entierro y una despedida acorde con sus prácticas culturales o religiosas.
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Presento de esta manera al grupo de mujeres que nos convoca -can-
tadoras, negras, campesinas, cuidadoras, empleadas domésticas, madres, li-
deresas y víctimas del conflicto armado- para hacer énfasis en la importancia 
de reconocer su propio universo y el lugar desde el cual se enuncian, desde 
el cual crean e interpretan los cantos de los que hablaré más adelante. Para 
reforzar la descripción antes mencionada, traigo a colación las teorías femi-
nistas y el concepto de interseccionalidad, con la intención de establecer un 
marco de referencia que permita relacionar dichas condiciones de las mujeres 
con sus procesos creativos y sus cantos, como dos cuestiones entrelazadas.

Una mirada interseccional

El concepto de interseccionalidad fue nombrado por la abogada afroes-
tadounidense Kimberlé Crenshaw en la década de los 80’s, quien con este 
término quiso poner en cuestión el hecho de que las mujeres, además de 
estar sujetas a factores de discriminación de género, también lo estamos 
a otros factores relacionados a nuestras identidades sociales como clase, 
raza, orientación sexual, religión, que son diferenciadores en la manera 
como experimentamos la discriminación y pueden afectarnos de manera 
desproporcionada (CRENSHAW, 2002). Aunque mi intención no es hacer 
una genealogía sobre la evolución de este término o las discusiones teóricas 
que se han generado alrededor de su creación, considero importante traer 
algunas reflexiones que se desprenden de él, y que pueden aportar a una 
mejor comprensión de las historias de vida de las Musas y de sus luchas.

Reconocer esas situaciones de discriminación o subordinación, como 
menciona Crenshaw, implica que “los protocolos interseccionales se foca-
licen principalmente en el análisis contextual” (CRENSHAW, 2002, p.182), 
con lo que es fundamental cuestionar la forma en que las mujeres viven sus 
vidas y cómo ciertas decisiones políticas o prácticas sociales pueden influir 
en su cotidianidad de una forma diferente a como sería experimentado por 
mujeres que no enfrenten dichas condiciones. En este sentido, encuentro 
en la vida de las Musas el relato de la música, de la violencia, de la memo-
ria, del trabajo, de los viajes, de aquellas prácticas que he mencionado en 
un inicio, asociadas al cuidado de la vida y de la muerte, pero también el 
de las mujeres negras, no para sumarlas a una visión general y unificada 
de lo que esta población lleva consigo, sino para comprender que aquellos 
rasgos históricos que portan las mujeres negras también marcan las pieles 
y los cuerpos de las mujeres pogueñas. Como menciona Sueli Carneiro, 
escritora brasilera y activista por los derechos de las mujeres, las mujeres 
negras tuvieron una experiencia histórica diferenciada y aquello que podría 
ser considerado como memorias de un periodo colonial, aún permanece 
y cobra sentido al revelarse un orden social que mantiene relaciones de 
género según el color y la raza instituidos en el periodo de la esclavitud 
(CARNEIRO, 2013, p.1). Esto no implica caer en una mirada esencialista de 
lo que significa la categoría de “mujer negra” (CURIEL, 2007, p.1), pero sí 
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enfatizar en que las musas de Pogue son mujeres, negras, con trayectorias 
históricas que influyen en sus condiciones actuales.

Aunque Kimberlé Crenshaw fue quien acuñó por primera vez el tér-
mino interseccionalidad, esas interrelaciones entre género, raza y clase ya 
habían sido mencionadas por otras pensadoras y activistas en diversos con-
textos. En el caso de Colombia, pensadoras como Mara Viveros Vigoya, 
han hecho importantes aportes a esta cuestión, proporcionando una mirada 
más localizada y contextualizada de las relaciones de poder y dominación 
que recaen sobre las mujeres negras. Viveros menciona el abordaje inter-
seccional como un aprendizaje de la “cobsustancialidad de las relaciones 
sociales”, es decir, “(...) aprehender las relaciones sociales como construc-
ciones simultáneas en distintos órdenes, de clase, género y raza, y en dife-
rentes configuraciones históricas, no siendo una fórmula universal que sitúa 
a los mismos sujetos en las mismas condiciones, no siempre las mujeres 
negras estarán ocupando un lugar de subordinación, la posición que ocupen 
dependerá siempre de esas relaciones sociales” (VIGOYA, 2016, p.12).

En este sentido, es importante traer a discusión ese lugar que las mu-
jeres de Pogue ocupan en sus relaciones, tanto de opresión y abandono en 
relación a actores armados o estatales, pero también su relación de protec-
ción, cuidado, solidaridad y lideranza en relación a su comunidad. Son varias 
las posiciones que van a ocupar y que en ambas dimensiones se encuentran 
marcadas por el canto, un canto que se interpreta para acompañar al ser 
querido, al doliente, pero que por consecuencia de la guerra se transformó 
en un lenguaje para denunciar, resistir y cantarle a los perpetradores de los 
daños a su comunidad, posicionándose como sujetos políticos en el escena-
rio nacional. Un ejemplo de ello fue su participación en un evento de gran 
valor político y simbólico para el país, que fue la firma del acuerdo de paz 
el 26 de septiembre del 2016 en la ciudad de Cartagena - Colombia, en el 
que le cantaron al presidente de la república para pedirle compromiso con 
este acuerdo, con las negociaciones con otros grupos armados y con la paz.

(…) Nos sentimos muy contentos
llenos de felicidad

que la guerrilla de las FARC 
las armas van a dejar

(…) Nos violaron el derecho
en nuestra comunidad

ni a la pesca ni al trabajo
no nos dejaban llegar5

Ser “otras” en el contexto de la nación y la región

Los procesos históricos que convergieron en la formación de nuevos pa-
trones de poder asociados al proyecto colonizador estuvieron mediados por la 
delimitación de diferencias raciales entre conquistadores y conquistados, lo que 

5- Fragmento alabao por la paz, Grupo de alabadoras de Pogue-Bojayá, Chocó - Firma del acuerdo final de Paz con 
las FARC, 26 de septiembre de 2016.
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implicaba el reconocimiento de unas características biológicas que ubicaban a 
unos en una situación de inferioridad respecto a los otros y que produjo la for-
mación de nuevas identidades como indios, negros y mestizos y la redefinición 
de otras como español o europeo, ligados a una connotación racial (QUIJANO, 
2000). Al establecerse estas nuevas relaciones sociales, estos grupos fueron 
ubicándose en unos niveles de jerarquía y de roles sociales que correspondían 
a ese patrón de dominación impuesto, sustentado en la idea de raza.

Como menciona el sociólogo Aníbal Quijano, el resultado de esta his-
toria del poder colonial tuvo implicaciones decisivas para estos pueblos que 
ocupaban una nueva identidad racial y una posición de inferioridad respec-
to a los europeos y que se tradujeron en el despojo de sus propias iden-
tidades históricas, además de la pérdida “de su lugar en la historia de la 
producción cultural de la humanidad” (QUIJANO, 2000, p.221). Menciono 
estos procesos históricos para comprender cómo el ser “otras” está aquí 
relacionado con un proceso de construcción de relaciones de poder que se 
ha ido transformando y cargando de sentido, es decir, Las Musas de Pogue, 
que como he mencionado anteriormente son mujeres negras, afrodescen-
dientes, también han sido parte de esa división racial que dio sustento a un 
proyecto colonizador. Con esto, las presento como “otras” para enfatizar en 
lo que ellas “son para otros” en el marco de dichas relaciones de poder.

Este ser para otros está relacionado con lo que Rita Segato nom-
bra como “alteridades históricas”, es decir, aquellos “otros” “resultantes 
de formas de subjetivación a partir de interacciones a través de fronteras 
interiores, inicialmente en el mundo colonial y luego en el contexto demar-
cado por los estados nacionales” (SEGATO, 2007, p.62). Sin embargo, esta 
alteridad histórica no se comprende como estable, sino como una forma de 
relación. La no estabilidad de dicha alteridad, implica que el “subjetivarse 
como otras” o constituirse en diferencia a “otros”, ocupe diversos lugares en 
relación a sus interacciones con el contexto, pero también a sus acciones. 
Ser subalternas no es una condición ya dada o natural, es una consecuencia 
de relaciones de poder, por lo tanto, no es fija.

Para ejemplificar lo que han significado estas relaciones de poder en el 
territorio de Pogue y comprender las características de esos actores con los que 
estas mujeres han establecido una relación en la que diversos escenarios de 
guerra y dominación las han ubicado en el lugar de las “otras” subalternas, quie-
ro señalar un episodio que ha marcado la historia de esta comunidad, la Masacre 
de Bojayá, que considero importante mencionar para comprender cómo se ubi-
can las Musas de Pogue en dicho escenario de violencia frente a los responsables 
de este hecho: el Estado, los paramilitares y las FARC6. Hago la claridad de que 
al presentar a estos actores como responsables de hechos violentos a los que 
se han visto sometidas estas mujeres, no los coloca a todos en un mismo lugar. 
Los tres tienen particularidades históricas y políticas en el escenario nacional 
y, de igual forma, su relación con la comunidad de Pogue puede estar llena de 
matices; sin embargo, lo que me interesa aquí es el lugar que ocupan frente a 
ellas, las Musas, como los causantes y responsables del daño.
6- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
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La Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, dejó a setenta 
y nueve personas sin vida, múltiples heridos y provocó el desplazamien-
to de casi seis mil civiles (CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, 
2010).  En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, “Bojayá, la 
guerra sin límites” (2010) se describen las responsabilidades que tuvieron 
en esta masacre los actores mencionados. A continuación, citaré solo algu-
nas de ellas:

-Según las normas internacionales en materia de DDHH y 
de DIH, el Estado tiene obligaciones de prevención, pro-
tección y garantía. La OACNUDH señaló la necesidad de 
investigar una serie de actuaciones y de omisiones en rela-
ción con los hechos del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, que 
sugerían especiales fallas del Estado, principalmente en su 
obligación de prevención y de protección. (CENTRO NACIO-
NAL DE MEMORIA HISTÓRICA, 2010, p.218)
-En relación con la participación de las FARC en los hechos, 
la OACNUDH señaló: Las FARC-EP tienen responsabilidad 
en la muerte violenta de más de 100 civiles, las lesiones 
de más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles, 
causadas por el lanzamiento de pipetas7, en el marco de 
un enfrentamiento armado con un grupo de paramilitares. 
La autoría de estos hechos por parte de miembros de las 
FARC-EP fue reconocida públicamente por la guerrilla, como 
un “error”. Debe aclararse que ese “error” constituye una 
infracción a las normas humanitarias. (Ibíd, p.210)
-Con respecto a los paramilitares, la OACNUDH planteó, 
entre otras, la responsabilidad de haber expuesto a la po-
blación civil a los peligros de las acciones militares. Aun 
cuando la muerte de los civiles fue consecuencia directa de 
las pipetas lanzadas por las FARC. (Ibíd, p.226)

El relato de esta masacre y las responsabilidades otorgadas a dichos 
actores, armados y estatales, muestran cómo las mayores consecuencias 
de este enfrentamiento armado recayeron sobre la población civil, lo que 
sólo evidencia que aquellos que no han elegido participar de la guerra son 
los mayores afectados, reafirmando la existencia de estructuras de poder 
que sobrepasan las acciones y elecciones de estos grupos, en su mayoría 
mujeres y niños.

Las nuevas formas de la guerra, caracterizadas por la infor-
malidad, se despliegan hoy en un espacio intersticial que po-
demos caracterizar como paraestatal porque se encuentra 
controlado por corporaciones armadas con participación de 
efectivos estatales y paraestatales. En esa esfera de paraes-
tatalidad en franca expansión, la violencia contra las mujeres 
ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha trans-
formado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario 
bélico. Se examinan aquí las transformaciones históricas que 
circundan la informalización de la guerra y la centralidad que 
asume en ellas una «pedagogía de la crueldad» contra aque-
llos que no juegan el papel de antagonistas armados —muje-
res y niños— en los enfrentamientos. (SEGATO, 2016, p.57)

7-Artefacto explosivo conocido también como “cilindro bomba”.
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Es importante mencionar que posterior a este acontecimiento, del 
que ya se cumplen dieciséis años, los ciclos de violencia y de tensión aún 
continúan. Las acciones tanto del Gobierno como de los grupos armados 
presentes en la zona, aún inciden y perturban la tranquilidad y la cotidia-
nidad de sus habitantes (QUICENO & ORJUELA, 2017). Durante estos die-
ciséis años, además de desplazamientos, asesinatos y amenazas contra la 
población, las familias de las personas que fallecieron en la masacre no han 
podido darles a sus cuerpos un entierro digno y acorde con sus creencias. 
El mes de mayo del año 2017, la Fiscalía General de la Nación, y el Ins-
tituto de Medicina Legal, en conjunto con otras instituciones, comenzó la 
búsqueda y exhumación de los cuerpos que habían sido enterrados en fosas 
comunes. Este proceso aún no ha culminado, ya que sólo hasta el mes de 
octubre de este año (2018), después de un proceso de identificación de los 
cuerpos encontrados, los familiares de las personas fallecidas podrán reci-
birlos (BOLAÑOS, 2018). 

Como mencioné al inicio de este texto, en Pogue “todos son familia 
por algún lado”, lo que implica que la pérdida de todas las personas que 
fallecieron el 2 de mayo fue una pérdida colectiva y por lo tanto un dolor y 
un duelo que las Musas han vivido y aún no han conseguido concluir. Este 
capítulo de dolor y de incertidumbre aún sigue abierto y genera preguntas 
respecto al valor que estas vidas pueden representar para los responsables 
de su pérdida y desaparición. 

(...) una vida concreta no puede aprehenderse como dañada 
o perdida si antes no es aprehendida como viva. Si ciertas 
vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son 
concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemo-
lógicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni perdi-
das en el sentido pleno de ambas palabras (BUTLER, 2010, 
p.13).

¿Cómo han sido entonces concebidas estas vidas? ¿Son estas vidas 
llorables? me hago estas preguntas en relación a la deshumanización que 
han ocupado las vidas de estos pueblos en el marco del conflicto armado. 
Cuando hablo de ser “otras” en el contexto de la nación y la región, me 
refiero también al lugar que estas mujeres cantadoras han ocupado como 
víctimas del conflicto armado, donde sus cuerpos y los de sus familiares no 
tiene valor para ese otro que ha sido opresor, violento y que ha dejado a su 
comunidad desprotegida. Esto me lleva a nombrar aquí esa frontera de la 
que hago mención en el título del presente artículo, una frontera que se ha 
establecido por relaciones de poder, de violencia, de indiferencia. 

No dejando de lado la cuestión de la raza como un elemento funda-
mental en el establecimiento de esta frontera, considero que la desvalo-
rización de estos cuerpos también carga una relación con la perspectiva 
eurocéntrica que reforzó el proyecto colonizador en el que ciertas razas 
eran consideradas como más próximas a la “naturaleza”, lo que se oponía 
a su ser “racional” y provisto de espíritu. Por lo tanto, estos seres sin alma 
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podían ser dominados y explotados (QUIJANO, 2000), no siendo merecedo-
res del dolor de otros por su pérdida y de un ritual que les permitiera a sus 
almas descansar en paz. 

El hecho de que estas vidas y estas pérdidas sean llorables para unos 
y para otros no, marca una división en la que las Musas de Pogue, con sus 
alabaos, han intentado trascender. Cada año en las conmemoraciones de la 
Masacre del 2 de mayo, estas mujeres han llevado un canto, no solo para 
hacer memoria de lo ocurrido, sino para que otros conozcan y sientan su 
dolor, lo que me hace pensar en la interpretación de esos cantos como una 
forma de trascender dicha frontera y hacer esas vidas llorables para los 
“otros”. Estas, sin embargo, son líneas difusas, que son nombradas desde 
una mirada externa, son quienes cantan las que saben y experimentan su 
relación con los otros que escuchan.

Las mujeres de Pogue encuentran en el alabao un espacio 
para constituir la enunciación colectiva. Con el canto, la voz 
y sus cuerpos configuran un nuevo «nosotros» para afec-
tar a aquellos que no viven directamente la guerra, para 
«compartir» el dolor y conmover, fundan un proyecto polí-
tico de denuncia en la oralidad y el arte (QUICENO, OCHOA 
& VILLAMIZAR, 2017, P.185).

En el año 2014, las FARC reconocieron su responsabilidad en los he-
chos cometidos en la masacre y manifestaron su arrepentimiento en un 
comunicado dirigido a las víctimas, lo que llevó a que el 6 de diciembre de 
2015 se realizara un acto público de perdón que también los comprome-
tía al esclarecimiento de la verdad y a resarcir el daño causado (QUICENO 
& ORJUELA, 2017, p.109). Las víctimas aprovecharon para manifestar sus 
exigencias respecto a las medidas de reparación a las que el Estado se com-
prometió y hasta el momento no habían tenido cumplimiento. Entre ellas la 
identificación de los restos de las víctimas y la no repetición de hechos vio-
lentos que atentan contra la sociedad civil. En este acto, que se llevó a cabo 
en el Medio Atrato, específicamente en el pueblo viejo de Bellavista donde 
ocurrió la masacre, las Musas estuvieron presentes y cantaron a los culpa-
bles de los daños causados a su comunidad. Menciono este episodio para 
resaltar la importancia de que estas mujeres no sean entendidas dentro de 
la categoría “otras” como sujetos pasivos o anónimos, sino como seres que 
se movilizan y se expresan frente a ese “otro” que les oprime. 

(…) Lo que pasó en Bojayá
eso ya estaba advertido
le informaron al gobierno
y no le prestó sentido

(…) Solo porque somos negros
nos tratan de esa manera
ay, nos declaran la guerra
pa’ sacarnos de sus tierras8

8-Alabao La Patrona de Bojayá, interpretado por Las Musas de Pogue
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Los factores que intervienen en las relaciones de poder y de opresión 
que ya han sido mencionadas, no son aislados ni accidentales, tienen una 
relación histórica, política y cultural; al describirlos, al nombrarlos, no se 
pretende establecer un retrato de este grupo de mujeres, un retrato ob-
servable y analizable, sino por el contrario, se pretende reconocer en dicho 
grupo una movilidad a partir del canto, la creación y la participación políti-
ca. La alteridad puede encontrarse aquí como una categoría potente, “las 
otras” son “otras” en la medida en que tienen su propia historia, su propia 
identidad. Este texto se inscribe en esa postura, una que reconoce en las 
Musas a un grupo de mujeres creadoras, por lo tanto, se pregunta si ese 
potencial creativo y su materialización puede mover esas “posiciones fijas” 
y ubicarlas en otro lugar en medio de dicho paisaje.

La dinámica cultural, culturas en tránsito

“Las prácticas culturales en la diáspora africana, incluyendo la música 
y la religión, son de fundamental importancia en los procesos de resisten-
cia, de construcción de identidades, como han apuntado varios autores, 
y, sobretodo, de construcción de culturas vitales” (MAKL, 2011, p.56). Es-
tas culturas vitales de las que habla Luis Ferreira Makl, aún se mantienen 
como una forma de expresión estratégica para muchos pueblos del pacífico 
colombiano, como una manera de mantenerse vivos como comunidad en 
contextos de violencia. 

Esas formas de resistencia singulares a las que acudían los esclavos 
africanos en la época de la colonia, influyó tanto en expresiones musicales 
mayormente conocidas como el blues, en Estados Unidos, el samba en Bra-
sil o el candombe en Uruguay, como en expresiones más locales y menos 
conocidas, pero de un gran valor simbólico dentro de las comunidades que 
las practican, como es el alabao. Cada una de estas músicas carga con una 
historia de sincretismo particular, en la que no sólo fueron importantes cues-
tiones relacionadas a las fusiones musicales, la reapropiación de instrumen-
tos, las nuevas letras de las canciones o el surgimiento de nuevos géneros 
musicales, sino la función que estas cumplían en los espacios donde eran 
interpretadas y las condiciones que motivaron su creación.

Un ejemplo importante a mencionar es el blues, un género heredero 
de los cantos de trabajo y de los espirituales de la época de la esclavitud, 
que expresaba los lamentos y los deseos de la población negra utilizando 
un discurso que era inaccesible para los grupos dominantes. Dichos cantos 
transitaron al periodo de post-esclavitud con nuevas expresiones de los de-
seos y necesidades emocionales de la población negra, en la que aquellas 
realidades expresadas por medio de la música, pasaban a ser interpretadas 
por solistas, por voces individuales y no por colectivos (JABARDO, 2012, 
p.40). Sin embargo, esto no implicó el abandono de su origen o interés 
por la colectividad, como menciona Ángela Davis, “(...) el blues hurga en 
los inquietantes problemas de la experiencia individual en soledad y los re-
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construye como problemas compartidos por la comunidad. Como problemas 
compartidos, las amenazas se pueden enfrentar y tratar en un contexto pú-
blico y colectivo” (DAVIS, 2012, p.174).

Las mujeres negras tuvieron un papel fundamental en la consolida-
ción de este género y contrario a las letras que hablaban de impotencia y 
resignación, se referían “(...) al control sobre sus deseos, al ejercicio libre 
de su propia sexualidad” (JABARDO, 2012, p.42), historias que reflejaban 
las trayectorias vitales de mujeres negras, pobres y de la clase trabajadora 
en el Estados Unidos de los años veinte. Menciono el caso de las mujeres 
del blues para ilustrar lo que significan estos tránsitos culturales en cada 
contexto y la forma como fueron apropiados, lo que sirve como referente 
para reconocer la particularidad de los cantos de las mujeres negras que 
conforman el grupo Las Musas de Pogue y su evolución en un contexto de 
guerra y dominación, entendiendo que la música construye espacios singu-
lares, determinados en este caso por trayectorias que van desde la religión, 
la colonia, la esclavitud, el conflicto armado, la tradición oral, la memoria y 
la resistencia. Aclaro que tomar al blues y a sus diversas manifestaciones 
y transformaciones como referente, no implica ubicarlo en un lugar igual al 
alabao, ambas expresiones musicales se componen de una historia y unas 
características particulares que han sido abordadas y estudiadas en dife-
rente medida, al igual que su apropiación y difusión se ha manifestado de 
manera diferenciada.

La masacre del 2 de mayo en Bellavista, llevó a las mujeres a com-
poner alabaos sobre la violencia y la injusticia, a escribir, a denunciar, a 
tomarse la voz para contar a otros lo que estaba sucediendo en su comuni-
dad. Desde el 2002 esta práctica no se ha detenido y además de componer 
alabaos para las conmemoraciones que cada año se realizan en el pueblo 
de Bellavista, las mujeres han ocupado otros espacios de representación de 
las víctimas que han llevado a conocer sus cantos en otros lugares del país 
y del mundo. Estos caminos que recorren expresiones culturales como el 
blues o el alabao, responden a lo que Eunice Ribeiro Durham (2004) llama 
la “dinámica cultural”, es decir, es importante analizar la cultura como algo 
que no es acumulativo, la cultura es fluctuante, e implica una permanente 
reorganización de sus representaciones en la práctica social. Pensar en los 
tránsitos de dichas expresiones musicales implica anteponerse a una idea 
estática de cultura y más allá de ello, reconocer aquel contexto en el que 
esta se sitúa, como menciona Ribeiro “todo problema de la dinámica cultu-
ral se proyecta en la esfera de las ideologías y tiene que llevar en conside-
ración su significado político” (RIBEIRO, 2004, p.234).

Considerar ese significado político dentro de la dinámica cultural que 
abarca la práctica de estos cantos y la forma como son producidos social-
mente, implica tener presentes los efectos del proyecto colonial y las ideas 
que fueron instaladas en su desarrollo -por ejemplo, en relación a la división 
racial y del trabajo-, pero también de las guerras actuales que Rita Segato 
menciona como “un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclu-



19

sivas” (SEGATO, 2016, p.57), con lo que se convierten en una constante 
en la vida de estas comunidades y  traen como consecuencia la producción 
de fenómenos culturales que surgen para contener y responder a las injus-
ticias que han generado los procesos de conquista y de conformación de 
Estados-Nación, en los que muchas poblaciones han sido marginalizadas y 
acalladas. 

Estas diversas condiciones de existencia que integran nuestra socie-
dad están, por consiguiente, marcadas tanto por una estructura de clase 
como por un modelo de producción que puede tener efectos en los procesos 
creativos de grupos como el de Las Musas de Pogue, lo que permite reco-
nocer un potencial creativo a quienes portan y reelaboran sus prácticas cul-
turales, como menciona Wagner (2010) en su reflexión sobre la invención 
de la cultura, aquellas asociaciones simbólicas que las personas comparten, 
como su “moralidad”, su “cultura” o sus “tradiciones”, son dependientes de 
una continua reinvención.

Cantos y voces femeninas

¿Qué significa entonces hablar de voces femeninas? Así como la ca-
tegoría “mujer” o “mujeres” ha sido ampliamente discutida y reinterpretada 
dentro del debate feminista, hablar de voces femeninas, en este caso, implica 
no solo hablar de voces de mujeres, sino de mujeres con unas identidades 
específicas, con unas trayectorias, una historia, y unas luchas políticas que 
han sido descritas a lo largo de este artículo. Por ello, los cantos femeninos 
engloban un complejo mundo que va más allá del género de quienes lo inter-
pretan (hombres o mujeres). 

Entre las voces que han constituido una temporalidad diversa de la 
narrativa nacional están las mujeres, las cuales han sido invisibilizadas o mal 
representadas por la historiografía y han comenzado a revertir esa condición, 
no solo a partir del renacimiento de los movimientos feministas en la década 
de los años 70, sino también de las prácticas de resistencia ejercidas por gru-
pos de mujeres activistas, artistas, académicas, artesanas, trabajadoras, pre-
sentes en distintas partes del mundo.  “Volcar la mirada hacia estos procesos, 
admitiendo además la pujanza del pensamiento político que se despliega des-
de las organizaciones de mujeres afrodescendientes y del feminismo negro, 
es fundamental para romper con el “silencio ruidoso” que invisibiliza a estas 
mujeres como protagonistas de sus propios destinos” (CEPAL, 2008, p.69).

Esto refleja la importancia de nombrar los cantos de las Musas de Pogue 
como “cantos femeninos” como una acción que reivindica el protagonismo de 
las voces de mujeres negras, campesinas, víctimas, madres, cantándole al 
Estado, a los grupos armados y al país, invitándonos a pensar  en las deman-
das propias del universo de las mujeres de Pogue y cómo esas demandas, 
que son representadas en esas canciones, no son demandas generalizadas, 
los cantos que ellas interpretan tienen una identidad y construyen espacios 
particulares dentro de su comunidad.
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El concepto cerrado de la diáspora descansa en una concep-
ción binaria de la diferencia. Se funda en la construcción de 
una frontera excluyente, en una concepción esencial izada 
de la alteridad “del Otro” y en una oposición firme entre el 
adentro y el afuera. Pero las configuraciones sincretizadas 
de la identidad de la cultura caribeña requieren de la no-
ción de diferance de Derrida - es decir, de diferencias que 
no funcionen mediante binarismos, de fronteras lábiles que 
no aíslen, sino que se plieguen como places de passage, y 
de significados posicionales y relacionales, siempre en fuga 
a lo largo de un espectro sin principio ni fin. Sabemos que 
la diferencia es esencial para el significado, y el significado 
crucial para la cultura. Pero en una movida profundamente 
contra-intuitiva, los lingüistas modernos después de Saus-
sure insisten en que el significado no puede ser fijado de 
manera definitiva. inevitablemente siempre hay un “desli-
zamiento” o “fuga” del significado en la amplia semiosis de 
las prácticas culturales de significación, como quiera que lo 
que parece fijo continúa siendo dialógicamente re-apropia-
do. La fantasía de un significado final permanece asediada 
por una” falta” o por un “exceso”, pero de todos modos 
nunca es alcanzable en la plenitud de su propia presencia 
(HALL, 2003, p.484).

Acudo a estas palabras de Stuart Hall para abordar la pregunta con la 
que titulé este texto: ¿cruzar la frontera cantando? Luego de las reflexiones 
presentadas, encuentro que la posibilidad de cruzar la frontera cantando 
queda abierta, una frontera que se traduce en esas relaciones de poder y 
dominación que fueron relatadas a lo largo de este texto, y que se evidencia 
en las marcas que han dejado la guerra, el conflicto armado, los cuerpos no 
reconocidos y los duelos no culminados. Al entender estos cantos femeninos 
como expresiones culturales en movimiento, es difícil pensar en la acción 
de cruzar una frontera que implique el no volver atrás. Tal vez ese cruce 
de fronteras esté ocurriendo constantemente, Las Musas de Pogue, hasta 
hoy, aún transitan entre la visibilidad, la participación política, la opresión y 
la violencia. Cuando las escucho cantar o las veo participar de importantes 
espacios de representación de las víctimas del conflicto en Colombia, siento 
que esa frontera está siendo cruzada o se está disolviendo; sin embargo, 
al enterarme de las amenazas y represiones que hasta la fecha de hoy se 
vierten sobre su comunidad, encuentro dicha frontera más difícil de cru-
zar, lo que no impide que el mismo acto de cantar, siga siendo un soporte 
importante para que ellas y su comunidad continúen haciendo frente a la 
violencias que experimentan y fortaleciendo sus lazos de solidaridad.
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Introdução 

A estrutura socialmente montada adequa os corpos as normas vigen-
tes na cultura, os castrando, em prol de uma homogeneidade forçada, que 
nos massacra. São séculos de subserviência e prisões dos mais diversos ti-
pos que tolhem os corpos e os moldam a padrões hegemônicos e represso-
res. Mais do que pensar um poder que existe e se impõe verticalmente, de 
cima para baixo, hoje é necessário pensar que o poder atua atravessando 
os corpos os tornando agentes dessa mesma força. Este se insinua e toma 
o controle de todos os âmbitos da nossa vida cotidiana, afetando as nossas 
formas de se relacionar e os nossos desejos. O que chamamos de civili-
zação hoje é o resultado de um progressivo silenciamento dos corpos, de 
seus impulsos e movimentos. (PELBART, 2008, p. 11) Principalmente para 
os corpos femininos, o poder age como uma grade que se estende pelos 
mais diversos espaços e dimensões, impedindo qualquer ato de liberdade 
ou prazer.

Se nós mulheres temos qualquer chance de encontrar e criar possi-
bilidades de vida, esta se encontra no escape. Escapar das determinações 
históricas e projetar para si instantes de gozo, esta é a nossa existência e 
resistência. É por fugir daquilo que nos é imposto. É sentir prazer a despeito 
dos controles que proíbem isto. É criar uma potência que possibilita a vida, 
quando só se tinha produções de morte(s). É sobreviver. 

Penso que a literatura é uma das formas na qual encontramos força 
para realizar esse movimento de escapar, de sobreviver. A poesia nos pos-
sibilita desvios pela beleza e pelo prazer. Ao lermos.pensarmos.sentirmos 
literatura podemos agenciar em nós uma saúde que não se restringe apenas 
ao físico, mas fala da medida catártica que instaura a arte em nós quando 
usada de maneira clínica. Assim nos diz o teórico francês Deleuze em Crí-
tica e clínica (1997, p. 15) ao falar que através do devir a literatura é um 
empreendimento de saúde, pois, em seus delírios “ela é a medida da saúde 
quando invoca essa raça bastarda oprimida que não para de agitar-se sob 

A POTÊNCIA DE OUTROS USOS DO CORPO: O PRAZER COMO
RESISTÊNCIA EM “PAISAGEM NUA”, DE SALGADO MARANHÃO

ANNY BEATRIZ MACHADO LOPES
UNEB - Universidade Do Estado Da Bahia 
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as dominações, de resistir a tudo o que esmaga e aprisiona e de, como pro-
cesso, abrir um sulco para si na literatura”.   

“Resistir a tudo que esmaga e aprisiona”. É nisso que Salgado Mara-
nhão, poeta contemporâneo afro-brasileiro, investe ao escrever sobre ca-
minhos de prazer. O traço erótico que carregam suas poesias é uma po-
tência de vida. Esta tem sido também uma das forças que a poesia cria em 
mim. Acredito que neste momento se torna impossível dissociar a análise 
da potência que é este texto da vivência que ela promove em meu corpo, 
motivo pelo qual escrevo este artigo. Embora escrito por um corpo que se 
assume na condição privilegiada do masculino, o texto poético “paisagem 
nua” tem ressoado de forma potente em meu ser-mulher para “resistir ao 
que esmaga e aprisiona”. Sem jamais questionar a relevância de textos 
cuja autoria feminina tem por seu local de fala mais aval para dizer sobre a 
resistência de mulheres, peço aqui licença para utilizar de uma poesia que, 
dentro de seus limites, é também rasura, pois, potencializa em mim liber-
dades outras. 

  
Da resistência pelo gozo: corpos que escapam  

Escolhi escrever/escapar aqui primeiramente pelo afeto. O texto “Pai-
sagem Nua”, um dos textos poéticos que exemplificam esta resistência pelo 
prazer, publicado em Punhos da serpente (1989), me afetou. Inquietou-me 
de forma que não fosse mais a mesma de antes do encontro com seus 
versos. Trouxe a mim a sensação de força. Força que invade e rasga abrin-
do fissuras. Tal força que reverbera pelo texto literário, que é sem dúvida 
muito maior que seu autor, mostra como um corpo feminino, ao assumir a 
coragem de viver pelo desejo, pode ser potente. No texto o poeta escolhe 
dizer do corpo feminino como um corpo que resiste, sobrevive e foge as 
grades pelo seu prazer.

um corpo de mulher
diz o que quer
porque nele estão contidos 
os pontos cardeais do ser.  
trópicos que irradiam 
sedução e cores vivas.
(MARANHÃO, 1989, p. 29)

Os versos que abrem o texto poético usam dois verbos que atribuem 
potência a este corpo de mulher. O verbo “diz” nos possibilita pensar no 
corpo que realiza ação de falar. E falar para o corpo feminino é, sobretudo, 
uma rasura. Somos obrigadas ao silêncio constante. Não fomos permitidas 
a ter a voz. Chamo aqui a teórica indiana Gayatri Spivak (2010) em seu 
livro Pode um subalterno falar? no qual descreve que nós em nossa condi-
ção de mulheres somos sempre silenciadas por um discurso hegemônico já 
pronto sobre nossos corpos e vidas. Dizer, para uma mulher, é um ato de 
coragem. Coragem esta, que eu também apresento ao quebrar o silêncio 
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imposto a mim e escrever.  E mais, assim como o corpo-mulher da poesia, 
eu escrevo aqui pelo fluxo do desejo. “Um corpo de mulher diz o que quer”. 
Este segundo verbo é também significativo, pois, fala de ações da ordem 
da vontade. Do querer. E querer também não é privilégio nosso. Temos os 
desejos castrados, as paixões recolhidas, um corpo que é designado apenas 
para o usufruto do outro, nunca o nosso. Quando realizamos ações que sa-
tisfazem as nossas vontades estamos rompendo com a lógica castradora da 
ordem do discurso desta sociedade patriarcal e machista. Por isso, quando 
o texto diz “um corpo de mulher/diz o que quer” abre uma fissura, instaura 
a possibilidade de furar a grade, mesmo que seja uma abertura mínima.

 Aliás, é no mínimo mesmo que estou investindo neste texto. O pe-
queno é aquilo que pode escapar nas fissuras. O pequeno, muitas vezes, 
é a única forma possível diante das estruturas esmagadoras. O pequeno, 
por si só, é suficiente para desestabilizar. Georges Didi-Huberman, outro 
teórico francês, em seu ensaio Luz contra luz (2015, s.p.), nos ilustra com 
a metáfora dos vaga-lumes a força de ser mínimo ao dizer que “as Minima 
Lumina, de que os pirilampos são a imagem exemplar, ensinam-nos que 
é útil ser pequeno para escapar aos poderes”. O mínimo gesto encontrado 
nessa poesia, e, por conseguinte, neste artigo, são pequenos gestos de 
escapes. É assim que escapamos, nos espaços ínfimos, nos lugares peque-
nos. No texto, o corpo-mulher foge à sua utilização comum e procura para 
si pequenos espaços onde pode ser aquilo que deseja, exercendo suas von-
tades à revelia do que foi programado para ser e fazer. Mais do que isso, 
este corpo-mulher desviante instaura uma potência de contestação a partir 
do seu prazer. 

Mesmo que no macro, o corpo sofra as mais tiranas opressões, pode 
encontrar no micro, nos pequenos espaços e curtos instantes, potências 
que lhe permitam resistir e sobreviver, inclusive por fazer outros usos deste 
mesmo corpo, usos que objetivem o prazer. Trata-se de “instaurar outra re-
lação com a vida” a partir desses outros usos do corpo. Usos que desafiam 
o poder das dominações sobre este corpo, usos que o fazem se rebelar, e 
então pode ser um corpo com “o poder de começar” (PELBART, 2008).  O 
“autonascimento” de que diz o teórico Pelbart, aqui citado, envolve realizar 
a ação de criar o próprio gozo. Isso é força. 

A poesia continua revelando essa potência de contestação pelo pra-
zer, ao dizer “porque nele estão contidos/os pontos cardeais do ser/trópicos 
que irradiam/sedução e cores vivas”. O termo “pontos cardeais” verte aqui 
o sentido de direção, daquilo que marca, que indica um caminho. A expres-
são no plural remonta aos quatro pontos – norte, sul, leste e oeste – nos 
dizendo que este corpo que fala aquilo que tem vontade, que quer, também 
abriga em si a escolha do caminho a ser tomado. O desvio pode acontecer 
em qualquer direção. É a potência da escolha. Esses pontos de referência, 
essas escolhas que levam a rupturas, “irradiam sedução e cores vivas”, ou 
dizem de instantes de desfastio, de beleza, de sim e de prazer. Como pros-
segue o poeta:
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de algum maná invisível 
despencam formas de frutas
pedaços de flor e sonho.
(MARANHÃO, 1989, p. 29)

As palavras “flor” e “sonho” atuam também como essas imagens de 
desejo e beleza que produzem os desvios do corpo de mulher. De fato, 
é uma força de sobrevivência sentir, apesar de. Ser uma mulher que diz 
aquilo que quer, usando do seu corpo para o próprio prazer. Tais atitudes 
desmontam os arquétipos moldados para o corpo feminino, destroem os 
padrões instituídos que nos colocam apenas em posições reificadas ou ser-
vis. São forças transformadoras que a poesia propõe aqui. Essa força se põe 
com ainda mais intensidade na estrofe seguinte ao dizer:

um corpo de mulher
pode o que quer
e reina em suas leis de lã
a desarmar lanças 
de furiosos invasores.
(MARANHÃO, 1989, p. 29)

O verbo que inicia o segundo verso da estrofe citada acima é bem 
mais potente. “um corpo de mulher pode o que quer”. O corpo feminino 
pode agir como quer. Fazer o uso que desejar de si mesma. O uso próprio 
de si. As palavras “pode o que quer” chegaram a mim de forma contundente 
para dizerem que eu também na minha forma mulher, posso o que desejar.

São estas ações que expurgam a potência política encontrada “nos 
corpos nos gestos e nos desejos de cada um” (DIDI-HUBERMAN, 2011, 
p.24-25).  Mais do que sexual, o desejo aqui diz de um lugar potente politi-
camente. O corpo como um manifesto daquilo que resiste e que vive, ape-
sar de. Apesar dos inúmeros nãos podemos escolher dizer sim, dizer aquilo 
que quisermos. Termos prazer. É nesse momento que essa sexualidade, o 
prazer feminino, adquire o caráter de força política. 

Didi-Huberman, desta vez em Sobrevivência dos vaga-lumes (2011, 
p. 24-25) nos diz que “as formas assumidas ou marginais de sexualidade 
supõem uma certa posição política que vem sempre acompanhada – como 
no amor – de uma certa dialética do desejo.” (2011, p. 54). Esses corpos 
marginalizados por se reconstituírem a si mesmos, se voltam aos seus de-
sejos e exercem a sua sexualidade, e, por conseguinte, o sexo, o desejo e o 
prazer, nesses corpos, assumem um caráter de posição política, mesmo que 
o ato não seja executado com essa finalidade. Um corpo-mulher que goza, 
goza com quem quer e como quer, é força. É poder político. 

Os últimos versos desta estrofe são também significativos ao dizer “e 
reina em suas leis de lã/ a desarmar lanças/ de furiosos invasores”. Aqui é 
posto o ato de reinar ou comandar. É mais um gesto de poder que este corpo 
assume. Também é digno de nota que este corpo esteja a “desarmar lanças 
de furiosos invasores”. A lança aqui pode ser entendida como um símbolo 
fálico, fálico não apenas no sentido de órgão sexual masculino, mas o falo 
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na condição de uma representação de poder que é desarmado, destruído, 
impedido de continuar controlando, pelo reinado de um corpo de mulher. 

É interessante pensar também o uso do artigo indefinido “um” que 
nesses versos dá a sensação não de indefinição sobre este corpo, mas 
funciona como um agente de coletividade, que expressa a potência do 
prazer não de uma mulher, mas de qualquer mulher. Todas as mulheres. Eu 
também. Essa enunciação coletiva, como nos diz Deleuze e Guattari (2002, 
p. 39), “faz com que todas as questões individuais sejam ligadas a política”, 
ou que essas vivências de empoderamento de uma mulher se interliguem 
com as experiências de outras, sejam expressões de libertação de todas as 
mulheres. Além da utilização do artigo indefinido “um” Maranhão na pró-
xima estrofe utiliza de elementos que remontam a um poder advindo do 
corpo feminino: 

acho que brota dos seios 
ou do triângulo das coxas 
essa paisagem hipnótica 
que ri da nossa certeza.
(MARANHÃO, 1989, p. 29)

O poeta desvela uma potência que “brota dos seios ou do triângulo 
das coxas”. O ultimo termo “triângulo das coxas” faz referência ao órgão 
sexual feminino como detentor de uma força. Essa força, essa potência 
revelada aqui, desdenha das certezas ou quebra os muros de “verdades” 
impostas sobre o comportamento que o corpo feminino deve seguir. O texto 
retrata essa desestabilização pelo riso ao dizer dessa “paisagem hipnótica 
que ri da nossa certeza”. Assumir essa postura de rir e desdenhar daquilo 
que outrora chega a nós como prisão é desafiar as estruturas e criar para si 
espaços sobreviventes – espaços mínimos, como já citados anteriormente 
– mas que são potentes por simplesmente existir. Como o teórico francês 
Didi-Huberman (2011, p. 154) continua nos dizendo “nós mesmos devemos 
assumir a liberdade do movimento, a retirada que não seja fechamento 
sobre si, a força diagonal, a faculdade de fazer aparecer parcelas de huma-
nidade, o desejo indestrutível”. Nós temos a força de fazer aparecer essas 
“parcelas de humanidades”, a partir dos nossos desejos. Esses desejos que 
são sempre reprimidos, mas continuam “indestrutíveis”, sobrevivendo às 
opressões e constituindo rasuras nas prisões e grades. E cabe a nós mes-
mos “assumir essa liberdade”, procurar por ela, cria-la nos ínfimos lugares, 
tornar, onde possível, o corpo vivo e livre. 

Para isso é necessário “retomar o corpo naquilo que lhe é mais pró-
prio, sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afeta-
do pelas forças do mundo, e capaz de ser afetado por elas: sua afectibilida-
de” (Pelbart 2008, p. 12). A poesia é marcadamente um desses lugares de 
afeto e prazer. Salgado Maranhão traz isto em seus textos, em seus escritos 
vaga-lume, no jogo poético que diz do corpo que é erótico como um corpo 
que também é de afetos.
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acho que pinga dos astros 
a folia dos pinceis 
que desenham no seu ventre 
aquarelas de amor e luzes.
(MARANHÃO, 1989, p. 29)

Os versos que finalizam o texto “paisagem nua” são versos que indi-
cam justamente essa presença do lado afetivo deste corpo. Um corpo que 
não é só potente em seus desejos, vontades e prazeres a partir disso, como 
é também um corpo detentor de “aquarelas de amor e luzes”. Esse amor e 
essas luzes dizem exatamente da potência que é sobreviver onde só se po-
dia morrer. E mais, diz também que além de sobreviver é possível encontrar 
amor e luzes – pequenas, sim, mas luzes.

Conclusão 

Para nós, mulheres é mais do que necessário buscar e perceber essas 
pequenas luzes que nos dão força de vida, apesar de tudo. Pois é assim que 
conseguimos abrir possibilidades para germinar instantes de prazer. Como 
nos diz o teórico Didi-Huberman “dizendo sim na noite atravessada de lam-
pejos e não se contentando com o não da luz que ofusca e prende nossos 
corpos”. (2011, p. 155).  Sim, buscar os pequenos instantes vaga-lumes, 
os gozos-luzes, na poesia, na literatura, arte. 
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A forma como a comédia de Aristófanes trata o tema da 
homossexualidade ou pederastia (do grego paiderastês, aquele que ama 
meninos) – esta última a denominação da relação entre pessoas do 
sexo masculino na Grécia Antiga, já que a palavra homossexualidade/ 
homossexualismo só começou a ser utilizada no século XIX – nos estimula 
a fazer uma reflexão em cima de um recorte que pretende mostrar como o 
texto dramático (especificamente a comédia) trata as personagens do sexo 
masculino que apresentam trejeitos efeminados, características corporais 
específicas, como a ausência de barba, práticas homoafetivas permanentes 
e nem casaram com mulheres ao chegarem à vida adulta. Comportamentos, 
que, numa verificação mais extensa e aprofundada, poderemos ver que 
permanecem na literatura moderna ocidental, como a brasileira, e que, 
para agravar ainda mais a situação, são profundamente influenciados pela 
visão judaico-cristã-católica negativa que a homossexualidade adquiriu ao 
longo dos séculos.

É fundamental compreender, sobretudo, como os gregos da Antiguidade 
realmente tratavam os relacionamentos entre meninos (erômenos) e rapazes 
mais velhos (erastes), sendo estes últimos uma espécie de protetores dos 
primeiros. Um “amor livre” com muitas restrições, em especial porque, 
menos do que um relacionamento afetivo-sexual, a pederastia grega tinha, 
a priori, um caráter de formação do efebo pelo homem mais velho, com 
vistas a se tornar um cidadão da pólis grega. Conforme defende Platão, em 
obras como O Banquete, Fedro e As leis, a possível relação sexual entre 
os dois deveria ser, inclusive, rechaçada e deixada na obscuridade. Então, 
como se explica que, ainda hoje, a forma como os gregos antigos toleravam 
a pederastia seja considerada um exemplo maior de tolerância e respeito 
às relações homoafetivas envolvendo o sexo masculino? Como se deu a 
construção cultural que transformou a homoafetividade, que, na Grécia, era 
apenas parcialmente aceita, em um comportamento considerado digno de 
abominação?

AMOR LIVRE, MAS NEM TANTO: A DISCRIMINAÇÃO DOS 
HOMOSSEXUAIS EFEMINADOS NA COMÉDIA DE ARISTÓFANES

BENEDITO TEIXEIRA
UFC - Universidade Federal Do Ceará
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Essa marca grega resistente ao tempo é decorrente, em muito, da 
guinada total para o vértice oposto que, a partir da Idade Média, deu a visão 
ocidental sobre a homossexualidade, principalmente com o fortalecimento 
das religiões monoteístas, como o Cristianismo. O que, certamente, estimula 
uma comparação com a cultura grega, tida como exemplo incontestável de 
liberdade sexual.

Para a maioria das religiões surgidas com o Cristianismo, toda atividade 
sexual que não objetivasse, unicamente, a procriação era considerada 
pecado. Ou seja, a relação sexual recreativa, praticada apenas como fonte 
de prazer, era vista como uma transgressão à ordem natural. Havia ainda 
o fato de que, no Medievo ocidental, raras eram as pessoas que chegavam 
à velhice, o que acabava por fomentar o ataque às relações homossexuais, 
por não serem capazes de gerarem filhos, tendo em vista que isso poderia 
resultar num possível fim da humanidade.

É preciso destacar, no entanto, que no chamado “Cristianismo 
primitivo” a pederastia ainda não carregava a carga extremamente negativa 
que ramificações religiosas cristãs, como o Catolicismo, o Protestantismo 
e o Espiritismo, trazem até a atualidade. No livro Man to man: desire, 
homosociality, and authority in late-roman manhood (2014) – em tradução 
livre para o português, “De homem para homem: desejo, homossocialidade 
e autoridade dos homens no Império Romano tardio” –, Mark Masterson 
conclui que a homossexualidade ainda prevalecia em Roma no início do 
Cristianismo, mesmo que, no Antigo e Novo Testamentos, a Bíblia já incluísse 
a “sodomia” como antinatural.

As palavras de São Paulo1 nas epístolas aos Romanos, aos Coríntios 
e a Timóteo (Rom. 1: 24-32; I Cor. 6: 9-11; I Tim. 1: 8-11) ainda marcam 
fortemente a visão cristã totalmente proibicionista quanto às relações 
homoafetivas. Mesmo que essa moral puritana tenha surgido já antes do 
Cristianismo, como explica Paul Veyne, em A homossexualidade em Roma 
(1986), as recomendações paulinas representam ainda hoje um paradigma. 
No Antigo Testamento, há ainda menções no Gênesis (19: 1-29), sobre a 
destruição de Sodoma e Gomorra, no livro dos Juízes (19: 1-21; 25) e no 
famoso trecho do Levítico (18: 22; 20: 13), que trata a homossexualidade 
como abominação. Mesmo com as mais variadas tentativas de interpretações 
dessas passagens bíblicas, a homossexualidade enquanto pecado grave 
continua impregnada nas mentes judaico-cristãs até os dias de hoje. 
Observa Veyne (1986):

Havia, a partir de então, uma moral sexual, pecados contra 
o corpo, devidos ao uso ou ao abuso das inclinações sexuais, 
dir-se-á a concupiscência. Havia atos sexuais maus e 
proibidos, quase tão maus quanto o homicídio. É certo que 
são sempre designados por nomes estranhos à fisiologia do 
sexo, mas amollities [práticas sexuais antes do coito, como 
a masturbação e outras práticas eróticas] introduz uma 

1-Veyne (1986) relata que São Paulo classifica em cinco as grandes categorias de pecados: contra Deus; contra a vida 
do homem; contra seu corpo; contra os bens e as coisas; e os idólatras. Entre os pecadores da carne, o mesmo São 
Paulo subdivide-os em: fornicarii (prostituídos); adulteratio (adúlteros); mollities (práticas sexuais antes do coito, 
como a masturbação e outras práticas eróticas); e masculorum concubitores (homens que dormem com homens).
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noção nova. Além disso, a homossexualidade, difundida no 
mundo helenístico e considerada normal, tornava-se um 
ato abominável e proibido. É mesmo o único dos delitos 
sexuais cujo nome evoca diretamente uma atitude física: 
masculorum concubitores [homens que dormem juntos] 
(VEYNE, 1986, p. 52-53).

Na Idade Média ocidental, como já mencionado, também podemos ter 
uma noção de como a homossexualidade estava cada vez mais impregnada 
de valores religiosos proibicionistas. A prática entrava no rol dos grandes 
pecados contra Deus e, portanto, as pessoas que a praticavam eram 
consideradas malditas. A hierarquia dos condenados de Dante Alighieri2, 
na Divina comédia, inclui a sodomia como violência contra Deus, uma das 
violências do círculo dos lascivos no inferno. Os sodomitas teriam desprezado 
a bondade de Deus e a natureza. No entanto, Philippe Ariès, em Reflexões 
sobre a história da homossexualidade (1986), refere que nem pelo fato de 
ser considerado um pecado grave contra Deus a sodomia tenha sido pouco 
comum na época medieval. Um homem do século XVI teria dito que lhe 
faltava tempo para enumerar todos os sodomitas que conhecia. Realidade 
não tão diferente da atualidade.

Portanto, reiteramos que a homoafetividade na Grécia Antiga ganhou 
e mantém até hoje um status de cultura da tolerância e da aceitação muito 
pelo seu contraponto forte ao extremo rechaço às práticas homossexuais que 
vieram a reboque das grandes religiões monoteístas ocidentais. Contudo, 
reafirmamos que a pederastia no mundo grego também já era impregnada 
de restrições. Para defender esta tese, utilizaremos trechos de comédias 
de Aristófanes (século V a.C.): Acarnenses (425 a. C) e As mulheres que 
celebram as Tesmofórias (411 a. C.) no intuito de mostrar como isso 
acontecia. À luz dos estudos de K. J. Dover, em A homossexualidade na 
Grécia Antiga (2007), Jeffrey Henderson, em The maculate muse (1991), e 
Maria de Fátima Silva, em Nomos e sexo na comédia de Aristófanes (2005), 
verificamos o tratamento dado ao “efeminado” nas comédias aristofânicas, 
cujos enredos refletiam estritamente as práticas e costumes da sociedade 
ateniense. Complementamos esse embasamento teórico abordando o 
discurso de Platão sobre o amor entre dois homens em O Banquete e Fedro.

Antes de Platão, a mitologia grega já apresentava histórias de 
amores homossexuais entre deuses e mortais, que podem sinalizar para a 
liberação daquela sociedade quanto às relações entre homens e meninos, 
mas que, em nossa avaliação, já cultivavam, entre suas normas sociais, 
certas restrições, mais tarde ampliadas. O que culminou, com o advento 
das religiões monoteístas – aqui consideramos basicamente o Cristianismo 
e suas aplicações em doutrinas diversas, em especial a Católica, religião 
predominante na sociedade brasileira –, na sua total interdição.

2-Ariès (1986) resgata a visão de Dante (XI, 28) sobre os círculos dos lascivos no inferno. Existiriam três tipos de 
violência nesse círculo: violência contra o próximo; violência contra si próprio e contra seus bens; e violência contra 
Deus. Esta última, considerada a mais grave, inclui os blasfemadores e os sodomitas (ARIÈS, 1986, p. 90).
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Podemos citar o mito de Jacinto e Apolo3; e o da paixão de Zeus 
por Ganimedes. A questão da ambiguidade sexual, representada pela 
androginia e pelo hermafroditismo, também já tinha espaço na mitologia 
grega e, ainda hoje, esses mitos subsidiam teorias psicológicas sobre a 
manifestação do desejo homossexual. Há ainda o mito de Narciso4 que 
pode ser identificado com a circunstância da atração pelo mesmo sexo. 
Com exceção deste último, a mitologia grega traz em seu bojo a existência 
de relações sempre marcadas pelo desequilíbrio – geralmente, um deus, 
mais velho, atraído por um mortal, mais jovem – e fadadas à interrupção, 
muitas vezes, trágica. Na própria literatura do período, como em A Ilíada, de 
Homero, Aquiles (um semideus), mais velho, seria o erastes do erômenos 
Pátroclo, morto bruscamente por Heitor, o que faz com que Aquiles decida 
guerrear contra os troianos.

Discípulo de Sócrates, Platão teria escrito O Banquete com objetivo 
de orientar os homens gregos do sexo masculino sobre como encararem e 
se portarem na relação erastes x erômenos, sempre com vistas à formação 
da cidadania da pólis grega. Na obra, Platão utilizou personalidades da 
época, como o próprio comediógrafo Aristófanes, o poeta Agatão, o médico 
Erixímaco, além de Fedro e Pausânias, como porta-vozes do pensamento 
antigo ocidental sobre o amor. Os discursos transcorrem em um banquete 
ocorrido na casa de Agatão e são dirigidos, em especial, a Sócrates, que, 
ao final, expõe seu pensamento sobre o assunto. As manifestações, com 
forte teor misógino, se atêm à natureza de formação e educação do futuro 
cidadão da pólis que deve ter o amor pederasta5.

Aristófanes, em O Banquete, elabora um dos discursos mais 
importantes da obra para a análise das relações pederastas em Atenas no 
período, que é o “Mito dos Andróginos”. No texto, o comediógrafo descreve 
como teria surgido os diferentes sexos. A raça humana seria dividida em 

3-No Dicionário mítico-etimológico (2010), de Junito Brandão, Jacinto, do grego Hyákinthos, era o nome de um 
belo adolescente espartano por quem o deus Apolo se apaixonou. Durante uma brincadeira com o amado, Apolo 
arremessou um disco, que desviado pelo vento Zéfiro, motivado por ciúmes, acabou decepando a cabeça de Jacinto. 
O deus, desesperado, transformou o sangue de Jacinto na flor que leva seu nome. Quanto a Ganimedes, do grego 
Ganymedes, “aquele que faz brilhar”, era um príncipe troiano de extraordinária beleza que despertou a paixão de 
Zeus. Este raptou o jovem, tornando-o alado e imortal. No Olimpo, Ganimedes passou a distribuir o néctar aos deuses 
(a bebida da imortalidade) e a exercer o papel de passivo e Eros privativo de Zeus. Nas representações áticas, o mito 
servia de parâmetro para a pederastia. Já Hermafrodito, do grego Hermaphroditos, “dotado de ambos os sexos”, é 
filho dos deuses Hermes e Afrodite, em adultério. De grande beleza, foi criado pelas ninfas do monte Ida e, aos 15 
anos, saiu pelo mundo, quando atraiu a atenção da ninfa Salmácis, guardiã da fonte de mesmo nome. Movida pela 
paixão e apesar da resistência de Hermafrodito, a ninfa enlaçou-o com força quando o amado banhava-se na fonte 
e pediu aos deuses que nunca mais os separassem. Os dois corpos fundiram-se num só, surgindo um ser de dupla 
natureza, metade macho, metade fêmea. Hermafrodito perdeu o vigor dos membros, o timbre viril, e pediu aos 
deuses que todos que se banhassem na fonte também virassem “homem pela metade”. Cf. sobre o mito, em Brandão 
(2010), p. 544-545.
4-Segundo o mito, explicado por Brandão (2010), Narciso era um jovem muito belo, filho do deus-rio Céfiso e da 
ninfa Liríope. Diante de tamanha beleza, seus pais consultaram o oráculo para saber quantos anos Narciso viveria. O 
oráculo respondeu que ele viveria muitos anos se nunca se visse. A beleza do jovem despertou a paixão incontrolável 
da ninfa Eco, que rejeitada, definhou até morrer. As demais ninfas revoltadas com a indiferença de Narciso pediram 
vingança à deusa Nêmesis. A maldição da deusa concretizou-se quando o jovem parou para beber numa fonte e, ao 
ver sua face refletida na água, ficou paralisado no mesmo local até morrer. Narciso foi condenado a amar um amor 
impossível.
5-Para o primeiro dos convivas a discursar, Fedro, O eros [amor] usual, vulgar, é vil e repudiável, porque tende 
à mera satisfação dos apetites sensuais; já em contrapartida o outro “é de origem divina e impulsiona o zelo de 
servir ao verdadeiro bem e à perfeição do amado. Este segundo eros pretende ser uma força educadora, não só 
no sentido negativo de desviar os amantes das ações vis, o que o discurso de Fedro realça, mas também em toda 
sua essência, como força que serve ao amigo e o ajuda a expandir a sua personalidade” (JAEGER, 2001, p. 727). 
Pausânias, o segundo a discursar, classifica em dois os tipos de amor, gerados por duas espécies de Afrodite: a Urânia 
e a Pandêmia. O Amor de Afrodite Pandêmia é banal, destinado, inclusive, às mulheres; já o Amor de Afrodite Urânia 
existe apenas entre os homens e funda-se sob a inteligência e não o corpo. O médico Erixímaco, por sua vez, realiza 
uma fala em louvor a Eros e o poeta Agatão o lista as características principais que o Amor deve ter: além da beleza 
e juventude, coragem, sapiência, justiça e temperança, o que os erastes deveriam buscar nos erômenos para que 
fossem dignos de manterem uma relação pederasta.
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três seres: Andros, Gynos e Androgynos, sendo Andros, uma entidade 
masculina, Gynos, entidade feminina, e Androgynos, composto por metade 
masculina, metade feminina. Aristófanes exalta os atributos positivos da 
raça de homens que se relacionam apenas com homens, Andros, afirmando 
que seriam eles os meninos e rapazes mais perfeitos, os mais viris, arrojados 
e corajosos:

Por fim, todos quanto são segmento de macho procuram 
o macho e, enquanto estão na infância, fatias que são de 
macho, gostam de homens, comprazem-se em deitar-se 
e enlaçar-se com homens. São eles os meninos e rapazes 
mais perfeitos, por serem, por natureza, os mais viris; há 
quem os acoime de desavergonhados, mas é falso; não 
fazem isso por sem-vergonhice, mas por arrojo, coragem, 
virilidade, pela atração do que lhes é semelhante (PLATÃO, 
p. 61)

Aristófanes explica que, a princípio, o humano é um ser fendido, 
dividido em dois, cada qual em busca de sua metade correspondente. É o 
chamado andrógino, cujos varões são mulherengos, derivando a maioria 
dos adultos desse sexo, bem como as mulheres atraídas fortemente por 
homens e/ou adúlteras. Por outro lado, também existem mulheres mais 
voltadas para outras mulheres, provindo desse ser Gynos, as lésbicas.

O comediógrafo parece, em determinado momento da narrativa, fazer 
apologia aos contatos sexuais entre homens, porém, posteriormente, fica 
claro que, para ele, o desejo e o afeto entre homens e rapazes jovens não 
deve envolver a união sexual. Ou seja, a união amorosa entre erastes e 
erômenos não era e nem deveria ser, necessariamente, sexual. A orientação 
platônica era que esse relacionamento não consumasse o ato sexual, 
principalmente de forma descontrolada. Portanto, o “Mito dos Andróginos”, 
descrito por Aristófanes, não pressupõe a complementação sexual entre as 
duas almas, mas uma espécie auxílio entre ambas.

A visão mitológica que reproduz a postura liberacionista das sociedades 
primitivas com relação à homossexualidade transformou-se em paradigma 
ainda hoje utilizado para designar a sociedade grega como a sociedade 
do amor livre. Entretanto, as normatizações necessárias a uma sociedade 
civilizada começavam a impor certas restrições à prática homossexual, 
claro que ainda bem liberais se comparadas às interdições impostas com a 
oficialização do Cristianismo em Roma, a partir do século IV. 

Henderson (1991) esclarece que a homossexualidade era um 
comportamento sexual universalmente reconhecido em todo do mundo 
antigo, principalmente entre os dóricos (região que abrangia cidades 
como Esparta, Corinto e Creta). No entanto, em Atenas (cidade jônia), 
a homossexualidade [pederastia], mesmo sendo considerada natural nas 
relações entre erastes e erômenos, não gozava desse prestígio todo.

(…) where it seems to have had a religious, ethical, and 
legal sanction and to have been more a part of a man’s 
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everyday public life than was the case in Athens. The 
evidence does not enable us to determine whether or not 
homosexual behavior was actually more frequent in Dorian 
areas than in Attica, but we may be sure that in Athens 
it lacked the built-in nobility and social status it enjoyed 
elsewhere, particularly by the middle of the fifth century 
(HENDERSON, 1991, p. 204). 6 

Na Grécia Antiga, havia uma atitude complacente da sociedade com 
respeito ao desejo pederasta, com manifestações claras na literatura e nas 
artes plásticas. Contudo, existiam limites estabelecidos nas normas que regiam 
os costumes gregos, em especial em Atenas, sobre a pederastia. Esses limites 
são tratados por Aristófanes à maneira cômica antiga, com uma linguagem 
carregada de termos obscenos e referências pejorativas ao comportamento de 
certos pederastas que, segundo a visão da sociedade daquele período, agiam 
em não conformidade com o que era aceitável.

Silva (2005) reforça a importância da comédia ateniense como fonte de 
conhecimento do tratamento que a homossexualidade recebia na Grécia Antiga:

Sobre a marca evidente que a sexualidade produziu nas 
estruturas cômicas e por certo também sociais ao longo do 
séc. V ateniense, é particularmente expressivo o testemunho 
da comédia e de Aristófanes. Diante das principais 
condicionantes políticas da vida da Atenas contemporânea – 
a guerra e a experiência democrática da organização social 
-, a sexualidade vê-se abalada nas suas regras tradicionais 
e condicionada por um processo de inovação de princípios 
(SILVA, 2005, p. 40).

Portanto, a homossexualidade era uma boa fonte de material humorístico 
para Aristófanes, já que o “aceitável” pela sociedade grega daquele período 
era que as relações homossexuais ocorressem entre parceiros em idades 
diferentes – o erastes, mais velho e “ativo”, protetor, e o erômenos, mais 
jovem e “passivo”, protegido. Fora deste padrão, a homossexualidade era 
pouco tolerada, tendo em vista que era um tipo de relação que deveria ser 
provisória, já que, ao ficar mais velho, o natural era que o erômenos casasse 
com uma mulher, tivesse filhos e se tornasse um erastes. Outro ponto de 
vista dos gregos do período antigo era que as relações sexuais entre esses 
dois polos poderiam não ocorrer obrigatoriamente, com o erômenos sendo 
orientado a resistir às investidas do erastes.

O segundo problema refere-se aos parceiros “ativo” (ou “dominante”) 
e “passivo” (ou “receptivo” ou “subordinado”) na relação homossexual. Uma 
vez que o desejo recíproco de parceiros pertencentes a uma mesma categoria 
de idade é virtualmente desconhecido na homossexualidade grega, a distinção 
entre a atividade corporal daquele que está apaixonado e a passividade corporal 
do objeto de sua paixão é da maior importância (DOVER, 2007, p. 33).

6-Tradução livre para o português: “(...) onde parece ter tido uma sanção religiosa, ética e legal, e de ter sido 
mais uma parte da vida cotidiana de um homem público, ao contrário de Atenas. As evidências não nos permitem 
determinar se o comportamento homossexual era realmente mais frequente nas áreas dóricas da Ática, mas podemos 
ter certeza de que, em Atenas, não havia o status de nobreza social que (a homossexualidade) desfrutou em outros 
lugares, especialmente em meados do século V”.
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Com o tempo, o jovem ateniense, após a assunção de sua 
masculinidade, teria um casamento adequado, se estabelecendo como pai 
e cidadão, atribuindo à homossexualidade um papel secundário.

As an adult, the Greek male was predominantly heterosexual 
and his sexual responsibilities were primarily to his wife. 
Homosexual gratification became, with marriage, at best a 
marginal luxury, and in its distinctly secondary role did not 
usually become the focus of intense and lasting emotions 
of the kind we find exalted by Plato (HENDERSON, 1991, p. 
206).7

Outro ponto importante a ser considerado no eros (aqui utilizarei este 
termo como relacionado ao desejo/ amor) homossexual na Grécia Antiga 
para entender o tratamento pejorativo dado pela comédia ateniense aos tipos 
efeminados era que o contato sexual não obrigatoriamente deveria existir 
entre erastes e erômenos, mesmo que as pinturas em vasos daquela época 
mostrassem que elas realmente aconteciam. Não era algo publicizidado, 
em especial se acontecesse a penetração anal.

Os atenienses teriam que manter sua masculinidade, não adotando 
comportamento e aparência física (como a falta de barba, pele pálida e 
roupas) que o assemelhassem às mulheres. Grupo este que, em Atenas, 
era equiparado aos escravos e estrangeiros. Ou seja, sem os direitos 
políticos reservados apenas aos cidadãos (nascidos em Atenas e filhos de 
pais atenienses) do sexo masculino.

O que acontecia na comédia era que a ridicularização de personagens 
com essas características estava estreitamente ligada à questão política, 
pois as atitudes de políticos demagogos e corruptos eram costumeiramente 
comparadas aos “maus” hábitos de homens que se prestavam ao papel de 
homossexuais passivos, de forma permanente e efeminada. Silva (2005) 
verifica que a comédia multiplicou as denúncias de personagens públicas 
e dos seus vícios, nos quais os desvios sexuais têm um papel destacado. 
Ainda para Dover (2007):

Os poetas cômicos são também herdeiros de uma tradição que 
dava aos poetas o direito de admoestar e criticar a comunidade, 
e esta conjunção entre um papel didático e um papel liberador 
produz o mundo da comédia, no qual as pessoas (nas palavras 
de Aristóteles, Poética, 1448ª 16-18) não são “tão boas” 
quanto às da vida real. (...) A Comédia mostra uma tendência 
a partir do pressuposto de que todos queremos enganar os 
nossos vizinhos e escapar de nossas obrigações, e traduz 
tanto as relações homossexuais quanto as heterossexuais 
aos termos fisiológicos mais explícitos, desconsiderando os 
aspectos “românticos (DOVER, 2007,p. 27).

7-Tradução livre para o português: “Na idade adulta, o homem grego era predominantemente heterossexual e suas 
responsabilidades sexuais eram principalmente com sua esposa. O prazer homossexual tornou-se, com o casamento, 
na melhor das hipóteses, um luxo marginal e, no seu papel claramente secundário, geralmente não se torna o foco 
de emoções intensas e duradouras do tipo que Platão exalta”.



37

Por seu caráter didático e denunciador, a comédia chegava a 
assemelhar-se aos tribunais e vice-versa. Pois as técnicas de humilhação e 
ridicularização eram muito semelhantes e não excluíam ficções malévolas, 
na medida em que exploravam uma associação entre a homossexualidade 
passiva e atitude efeminada.

Luana Neres de Sousa, em dissertação de Mestrado defendida na 
Universidade Federal de Goiás, A pederastia em Atenas no período clássico: 
relendo as obras de Platão e Aristófanes (2008), também comenta sobre essa 
questão das obrigações dos cidadãos atenienses em relação à sexualidade 
e à política:

A partir do momento em que o homem, cidadão por 
direito e exercício, travestia-se e se comportava como uma 
mulher, passava do grupo mais elevado da sociedade para 
um outro menos prestigiado. O homem “efeminado”, como 
era chamado pelos próprios atenienses, era ridicularizado 
em público e em outras diversas manifestações artísticas 
e culturais e, caso viesse a ser comprovado algum tipo de 
prostituição, este era levado a julgamento, podendo perder 
até mesmo o direito de cidadão e de participação na vida 
pública (SOUSA, 2008, p. 113f).

Portanto, a naturalidade com a qual os gregos viam a homossexualidade 
masculina era restrita ao parceiro ativo da relação, sendo a diferenciação 
das posturas ativa e passiva de grande importância. E, ao ser retratado na 
comédia, pressupõe-se que o tema tinha repercussão negativa na sociedade.

A homossexualidade fora dos padrões aceitáveis em Atenas – uma relação 
entre homens mais velhos e jovens efebos com vistas à formação do cidadão 
da pólis, de forma provisória, rejeitando a postura efeminada e a priorização 
do ato educativo em detrimento do desejo sexual – quase sempre aparece na 
comédia do século V a. C. como um tom pejorativo. O público é convidado a 
rir conscientemente e ironicamente, mesmo que esse tipo de relação, entre 
erastes e erômenos, fosse considerado comum. Henderson (1991) observa:

Homosexuality, on the other hand, rarely appears in comedy 
without some pejorative coloration. The audience is invited to 
laugh self-consciously, and usually derisively, at the exposure 
of what was a common but somewhat embarrassing fact of 
Athenian sexual life in the fifth century. At best, homosexuality 
(in the form of the occasional enjoyment of a boy) is presented 
as a harmless vice; at worst (in the case of grown men who 
are fond of other men or who are actually effeminate), it 
is made to represent and exemplify corruption, decadence, 
shamelessness, wickedness, or “perversion”. Never is it 
presented in a sympathetic light, never are we encouraged 
to look beyond its purely physical and sensual aspects to 
the more idealized view that we find in the writings of Greek 
philosophers (HENDERSON, 1991, p. 209).8

8-Tradução livre para o português: “A homossexualidade, por outro lado, raramente aparece na comédia sem 
algum tom pejorativo. O público é convidado a rir conscientemente e ironicamente com a exposição do que era 
um fato comum, mas um pouco embaraçoso da vida sexual ateniense no século quinto. Na melhor das hipóteses, 
a homossexualidade (na forma do gozo ocasional de um menino) é apresentada como um vício inofensivo; na pior 
(no caso de homens adultos que gostam de outros homens ou que são realmente efeminados), ela representa 
e exemplifica a corrupção, decadência, falta de vergonha, a maldade, ou “perversão”. Nunca é apresentada com 
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A postura passiva era atacada constantemente pela comédia. O cidadão 
poderia até ter relações homossexuais desde que não se submetesse ao 
papel de passivo. Uma passagem de Acarnenses revela bem esse aspecto 
de superioridade dada à postura ativa do parceiro, quando Diceópolis exalta 
o falo como sinônimo de grandeza frente às mulheres e, por conseguinte, 
sobre o parceiro passivo. Ao conduzir uma procissão em honra a Dioniso, para 
comemorar o sucesso de suas tréguas particulares com os lacedemônios, ele 
afirma:

Quanto mais doce não é – ai Fales, Fales! – surpreender, 
com lenha roubada, uma linda lenhadora, Trata, a escrava 
de Estrimodoro, de volta do monte, aferrá-la pela cintura, 
erguê-la no ar, derrubá-la no chão e ... descaroçá-la. Ao 
Fales, Fales, se vieres beber connosco, depois de uma noite 
de farra, amanhã de manhã hás de engolir uma boa pratada 
de paz. O escudo, esse, vamos pendurá-lo na lareira (Ar., Ac., 
267 e seg.)

Alguns personagens considerados efeminados têm lugar de destaque 
nas comédias de Aristófanes, a exemplo de Agatão, Cleônimo e Clístenes, por 
causa de seu aspecto de feminilidade. Henderson (1991) elaborou a seguinte 
classificação das características que a comédia antiga atribui às personagens 
efeminadas: sexo duvidoso, travestismo, penteado diferente, ânus depilado, 
suavidade, ausência de barba e promiscuidade. Algumas dessas características 
continuam sendo utilizadas na atualidade para caracterizarem homossexuais 
efeminados. O estudioso apresenta ainda uma lista de 42 personagens 
que aparecem ou são citadas nos textos aristofânicos com vistas a algum 
tipo de perversão sexual, com destaque para as que eram submetidas a 
relações homossexuais na postura de passivas. Sem falar nos comentários 
que, constantemente, relacionavam atitudes erradas na política a práticas 
homossexuais não aceitáveis.

Em Acarnenses, por exemplo, ao convocar a Assembleia, Diceópolis 
questiona o Embaixador sobre suas atividades na Pérsia e faz uma piada com 
os “devassos e pervertidos”:

Diceópolis: Ó cidade de Crânao! Compreendes agora que 
os teus embaixadores andam a reinar contigo?
Embaixador: É que os bárbaros, os únicos sujeitos por quem 
têm consideração, são os bons garfos e os bons copos.
Diceópolis: É como nós, pelos devassos e pelos pervertidos.
Embaixador: Ao fim de três anos chegámos à corte do Rei. 
Mas ele tinha saído numa expedição para... cagar, e há oito 
meses que estava a fazer no alto de uns peni... nhascos de 
ouro.
Diceópolis: E de quanto tempo precisou ele pra fechar o 
rabo? Até à lua cheia, não?
Embaixador: Só nessa altura voltou para o palácio. Então 
fez-nos uma recepção e mandou-nos servir, inteirinhos, uns 
bois assados no forno.

simpatia, nunca somos encorajados a olhar para, além seus aspectos puramente físicos e sexuais, a visão mais 
idealizada que encontramos nos escritos de filósofos gregos”.
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Diceópolis: Bois assados no forno?! Onde é que já se viu tal 
coisa! Que gabarolices!
Embaixador: Claro, e mais! Serviu-nos também uma ave 
com três vezes o tamanho de Cleônimo. O nome que lhe 
davam era “Aldrabão”. (Ar., Ac. 76 e seg.)

Cleônimo também é ridicularizado em Cavaleiros, Nuvens, Vespas, 
Paz e As aves, principalmente tendo sua virilidade questionada por fugir da 
guerra. O personagem Clístenes é uma das preferidas de Aristófanes como 
um dos símbolos do “homem-mulher”. Em Acarnenses, ainda na discussão 
com o Embaixador, Diceópolis faz piada com a feminilidade de Clístenes e 
seu amante, Estratão, por estarem disfarçados de eunucos:

Foi à grega que estes tipos aqui fizeram que sim com a 
cabeça; não há dúvida de que são mesmo cá da terra. 
Destes dois eunucos, esse aí conheço-o eu de ginjeira, é 
o Clístenes, o filho do Sibírtio. Ó cu rapado de ardentes 
desígnios! E é com uma barba dessas, seu macaco, que tu 
te apresentas entre nós disfarçado de eunuco? E este aqui, 
quem é ele? Deve ser o Estratão, está-se mesmo a ver (Ar. 
Ac. 118 e seg.)

Clístenes aparece ainda sendo ridicularizado por Aristófanes em As 
mulheres que celebram as Tesmofórias, Cavaleiros, Nuvens, Lisístrata, As 
aves e Rãs. Em As mulheres que celebram as Tesmofórias, a personagem 
aparece claramente comparada a uma mulher, portanto, um ser inferior, 
conforme a cultura grega antiga. Quando Clístenes chega para denunciar um 
homem disfarçado de mulher (Parente de Eurípides), que estaria espiando 
o festival exclusivamente feminino:

Coro: Deixem-se de insultos! Vem aí uma mulher ao nosso 
encontro, toda apressada. Calem-se antes de ela cá chegar, 
para ouvirmos, em boa ordem, o que vai dizer.
Clístenes: Mulheres, minhas caras amiga, parentes minhas 
por afinidades de costumes, que sou vosso amigo logo se 
me vê na cara. Sou doido por mulheres, sempre fui o vosso 
protetor. Ainda há pouco ouvi falar de uma questão grave 
que vos diz respeito, nas tagarelices da ágora, e cá venho 
eu para vos trazer a notícia e prevenir-vos de que estejam 
atentas e vigilantes, para não serem apanhadas de surpresa 
num caso terrível de monta (Ar., Tesm. 571 e seg.)

Já Agatão, poeta conhecido por sua extrema beleza e pelo estilo 
rebuscado com que compunha suas poesias, também aparece em As mulheres 
que celebram as Tesmofórias como exemplo de conduta reprovável, pois, 
de acordo com Dover (2007), ele foi erômenos de Pausânias e a relação 
entre os dois permaneceu mesmo quando Agatão chegou à fase adulta, o 
que não era aconselhável na sociedade grega. Além disso, ele tinha a pele 
pálida, era barbeado, vestia-se de forma diferente dos homens e tinha voz 
de mulher. Agatão surge cantando para as mulheres que se reúnem no 
festival, o que provoca uma piada por parte do Parente de Eurípides:
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Parente: Que doçura de canto, ó poderosas Genetílides, a 
saber a mulher, lascivo como um beijo, sensual! De o ouvir 
já sinto cócegas aqui nos fundilhos. E tu, meu rapaz – se 
é que és rapaz! – quero fazer-te umas perguntas como 
Ésquilo na Licurgia: Donde vens, meu maricas? Qual é a tua 
terra? Que fatiota é essa? Que trapalhada de vida é esta? O 
que tem que ver uma lira com uma túnica cor de açafrão? E 
uma pele com uma redinha? E um lécito com um corpete? 
Não diz nada uma coisa com a outra. Que aliança é essa de 
um espelho com uma espada? E tu, meu rapaz, será que és 
mesmo homem? Então onde está o teu membro? E o teu 
manto? E os teus sapatos espartanos? Ou és mulher? (...). 
(Ar., Tesm. 121 e seg.)
(...)
Parente: Portanto tu, meu invertido, se tens o rabo largo, 
não é das palavras, é da paciência. (Ar., Tesm. 203 e seg.).

Platão, em As leis, também não vê com bons olhos a homossexualidade, 
quando esta abre mão de seu papel filosófico – o erastes, mesmo apaixonado, 
deveria atuar apenas como tutor do erômenos, com vistas a torná-lo um 
bom cidadão –, para priorizar o contato sexual. 

Qualquer um que, de acordo com a natureza, se propusesse 
a reestabelecer a lei como era antes de Laio, declarando 
que não era certo unir-se a homens e meninos em relações 
sexuais como com mulheres, e apresentando como evidência 
a natureza dos animais, ressaltando que (dentre eles) o 
macho não toca o macho com propósitos sexuais, já que 
isto não é natural, teria, em minha opinião, argumentos 
muito fortes (PLATÃO apud DOVER, 2007, p. 229). 

A prostituição masculina e a hybris entre cidadãos também eram 
considerados comportamentos, no âmbito sexual, não permitidos na 
sociedade ateniense, inclusive, com risco de que os que cometessem tais atos 
fossem punidos com a perda dos direitos políticos. A hybris era constatada 
quando um forçava com agressividade o outro a praticar determinados 
atos. Em se tratando de sexo, poderíamos classificar o estupro como 
hybris, ressaltando que o estupro de mulheres não era considerado hybris, 
pois elas não gozavam do status de cidadania. Temas também abordados 
por Aristófanes com o objetivo de denunciar o comportamento de certos 
cidadãos, como seu arqui-inimigo, Cléon. A masturbação era outra atitude 
considerada não aceitável.

A relação sexual forçada era definida como hybris, mas:

Não é só tornando-se semelhante à mulher no ato sexual que 
o homem submisso rejeita o seu papel de cidadão do sexo 
masculino, mas também por escolher deliberadamente ser 
a vítima daquilo que seria, se a vítima fosse involuntária, 
hybris. O motivo de severas punições impostas pela lei ática 
à hybris era que quem as infringia “desonrava” (atîmazein) 
a sua vítima, privando-a de seu status de cidadão, coisa 
que só poderia ser revertida por uma acusação formal que 
efetivamente solicitasse à comunidade reverter a situação 



41

e condenar o perpetrador. Escolher ser tratado como um 
objeto à disposição de outro cidadão significava abdicar de 
seu próprio status de cidadão (DOVER, 2007, p. 149).

O que expomos até aqui mostra, de forma sucinta, até que ponto a 
homossexualidade era aceita pela sociedade grega na Antiguidade. Natural 
mesmo apenas quando a relação se dava entre um amante mais velho (o 
erastes) e um menino (o erômenos) por um tempo determinado, sem a 
concretização do contato sexual com penetração anal, até que este último 
casasse com uma mulher, tornando-se pai e cidadão. Relações homossexuais 
duradouras não eram vistas com bons olhos e comportamentos efeminados 
eram motivo de rejeição pela cidadania ateniense. Vimos que, no texto da 
comédia, Aristófanes não perdoa esse tipo de comportamento, apresentando 
certos tipos como pervertidos, devassos e invertidos.

Tal atitude, agravada pela influência dos princípios judaico-cristãos-
católicos ao longo da história ocidental, continua aparecendo na escrita literária 
da atualidade, mesmo que o objetivo desta escrita transcenda o caráter 
didático e político característico da comédia antiga. A homossexualidade 
segue sendo apresentada como comportamento marginal, mais ainda do 
que a situação da mulher. É como afirma Ricardo Thomé, em Eros proibido: 
as ideologias em torno da questão homoerótica na literatura brasileira 
(2009):

Ademais – ainda na divisão dos sexos -, o homossexual 
é duplamente marginal. É marginal no sentido de estar, 
como a mulher, à margem do centro. Mas é marginal, 
ainda, no sentido conotativo do termo, na acepção de fora-
da-lei, de pervertido, de imoral, de pecador. Se “coisa de 
mulher”, como dita o discurso padrão, designa algo sem 
importância, este mesmo discurso reconhece (como não 
poderia deixar de ser) que mulher é coisa importantíssima. 
Já o homossexual, mais do que o discurso, tem sua própria 
existência questionada, uma vez que, por tal condição, ele 
não atende sequer à função básica da reprodução (THOMÉ, 
2009, p. 22).

Concordamos ainda com João Silvério Trevisan, em Devassos no 
Paraíso: a homossexualidade no Brasil, da Colônia à atualidade (2011), 
quando ela afirma que a homossexualidade se inscreve no que ele chama 
de “reservatórios negativos”, que a civilização sempre precisou para atacar 
em momentos de crise.
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Logo após a Revolução dos Cravos e o fim do julgamento promovido 
pela Ditadura Salazarista com o objetivo de condenar as autoras de Novas 
Cartas Portuguesas (1972) por atentarem contra a moral e os costumes – 
que, finalmente, terminou por absolver as “Três Marias” após a queda do re-
gime –, Maria Teresa Horta recebe um inesperado telefona de um amigo que a 
parabeniza pelo lançamento de seu novo livro – sobre o qual ela desconhecia. 
Educação Sentimental (1975) reúne 115 poemas eróticos, escritos entre as 
audiências do processo contra “Novas Cartas”, que foram enviados por Horta 
a seu editor antes que ela pudesse finalizar a edição da obra, para garantir 
que não fossem destruídos pela censura. Em fevereiro de 1976, o livro publi-
cado pelo Editorial A Comuna aparece nas livrarias sem seu conhecimento.

Apesar de ter sido publicada sem autorização nem revisão final, a edi-
ção fez sucesso imediato e passou a ser reconhecida por Horta como parte 
integrante de sua obra. O livro apresenta alguns de seus poemas mais co-
nhecidos e foi incluído em suas antologias posteriores. O título ironiza o ro-
mance homônimo de Flaubert de 1869, como se propusesse um contraponto 
feminista à narrativa do jovem Frédéric Moureau. Aqui, é a enunciadora que 
promove a formação do/a seu/sua amante nas artes da paixão, antes no 
sexo do que no amor, conduzindo à satisfação dos seus próprios desejos.

Em um contexto pessoal bem diferente do vivenciado por Horta na 
publicação de Educação Sentimental, Olga Savary lança Magma em 1982, 
sob a prerrogativa de se tratar do primeiro livro composto apenas por poe-
mas eróticos a ser publicado por uma mulher no Brasil, como a autora faz 
questão de dizer em inúmeras entrevistas – na verdade, outra obra de teor 
semelhante, Meu glorioso pecado, já havia sido publicada por Gilka Macha-
do em 1928. Apesar de reivindicar uma voz feminina no erotismo, Savary 
não se declara feminista nem postula questões políticas relativas às mulhe-
res em seus textos literários ou falas públicas.

No entanto, mesmo que não reivindique diretamente direitos para as 
mulheres, a poesia savaryana pode se mostrar insurgente de diferentes ma-
neiras e ser lida desde uma premissa cara aos movimentos de emancipação 

O EROTISMO COMO EMBATE NA POESIA DE
MARIA TERESA HORTA E OLGA SAVARY

BRUNA RENATA BERNARDO ESCALEIRA
USP - Universidade de São Paulo
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feminina: “o pessoal é político”, como propôs o icônico manifesto da feminis-
ta estadunidense Carol Hanisch em 1969. Nesse sentido, a literatura feita por 
mulheres sempre se configurará como uma transgressão ao edifício canôni-
co, mesmo que nele queira se inserir ou que corrobore com suas estruturas 
discursivas.

A literatura erótica é um campo de poder em que a transgressão “fe-
minina” se torna ainda mais evidente e conflituosa. Apenas pelo dizer “por-
nográfico” – que constitui uma abjeção na linguagem –, não importando 
o conteúdo, a escritora adentra um espaço de disputa. Ou seja, ainda que 
uma autora produza conteúdo de teor erótico ou pornográfico identificado 
com a tradição patriarcal, em que a mulher aparece sempre como um ser 
passivo na experiência sexual, o fato desse texto ter sido assinado por uma 
autora já o coloca no âmbito da transgressão, uma vez que escrever sobre 
sexo não é algo esperado de uma mulher que siga a moral e os bons cos-
tumes. Como propõe Hélène Cixous no ensaio O riso da Medusa, de 1975:

Um texto feminino não pode deixar de ser mais do que sub-
versivo; se ele se escreve, é levantando, vulcanicamente, a 
velha crosta imobilizante, que carrega investimentos mas-
culinos, e não de outra forma; não há lugar para ela se ela 
não é um ele? Se ela é ela-ela, o é para destruir tudo, para 
despedaçar os fundamentos das instituições, para jogar a lei 
para o alto, para entortar a “verdade” de tanto rir. (CIXOUS, 
1975, In: BRANDÃO Org., 2017, p. 147)

Tanto Horta quanto Savary não apenas escrevem sobre sexo, mas 
criam uma nova ótica sobre o erotismo ao inscreverem seus corpos e dese-
jos de forma ativa no jogo sexual, transformando sua poesia em arma na 
luta contra o sistema machista, mesmo que não seja a intenção. O momen-
to histórico das décadas de 1970 e 1980 no Brasil e em Portugal intensifica 
a atribuição de um caráter político inerente à produção erótica feminina, 
envolta pela reverberação da censura a Novas Cartas Portuguesas e a tan-
tas outras obras artísticas nos dois países.

Neste ponto, é importante salientar que, mesmo diante do machismo 
estrutural das sociedades portuguesa e brasileira dos anos 1970 e 1980, 
esses dois corpos de mulher, talvez, só tenham encontrado espaço para se 
dizerem na literatura devido à posição privilegiada das duas autoras, bran-
cas e de classes altas, o que permitiu a elas a emergência do discurso eróti-
co. Na produção literária de muitas autoras da mesma época em contextos 
sociais mais duros, o erotismo dificilmente se manifesta devido à urgência 
de outras questões relacionadas à experiência do corpo feminino, como a 
violência doméstica ou social e a subsistência.

Mais do que a comum escolha do erotismo, a proximidade histórica das 
publicações e a semelhança temática de muitas metáforas, imagens e sím-
bolos que constroem os poemas de Educação Sentimental (1975) e Magma 
(1982), as poéticas de Maria Teresa Horta e de Olga Savary encontram-se na 
postura das suas enunciadoras, mais precisamente, na segurança e dignidade 
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com que dizem, o que faz aflorar de seus discursos um forte sentido de poder 
– poder que, como diz Michel Foucault em Microfísica do Poder, “penetrou no 
corpo, encontra-se exposto no próprio corpo” (FOUCAULT, 2015: 235). 

Elas dizem porque podem. Assumem suas vozes, apossam-se da pala-
vra a serviço da sua própria e legítima expressão. Elas dizem o que querem 
e o dizem como mulheres. Tomam seus lugares de fala para questionar a 
hierarquização a que esses lugares foram submetidos ao longo do tempo. E, 
ao fazê-lo, subvertem a hierarquia do escritor sobre a escritora, valorizando 
suas escritas justamente por seus pontos de vista desviantes enquanto “fe-
mininos”. A segurança com que dizem e a qualidade poética que alcançam 
evidencia a injusta desvalorização da literatura feita por mulheres.

Corpo, transgressão e liberdade

O corpo aparece nas obras das duas autoras por meio de discur-
sos ativos sobre experiências vivas, o que remete ao caráter dinâmico da 
própria poesia como definido por Jean-Luc Nancy em Fazer, a poesia: “o 
poema é a coisa feita do próprio fazer” (NANCY, 2013, p. 420), pois produz 
na linguagem sua própria função, que é o acesso a um sentido “a cada mo-
mento ausente e adiado”, “sempre por fazer” (Idem, p. 416).

Esse sentido ao qual acedemos por meio dos versos de Savary e de 
Horta tem um caráter gozoso de duplo sentido, pois promove a celebração 
de corpos e prazeres historicamente oprimidos nos meios social e literário 
– afinal, como nos lembra Georges Bataille em O erotismo, “nunca, huma-
namente, o interdito aparece sem a revelação do prazer, nem o prazer sem 
o sentimento de interdito” (BATAILLE, 1987, p. 101). Ao gozarem, desfruta-
rem – literal ou literariamente – do fazer de sua poesia, as autoras gozam, 
zombam das normas sociais e formais que impediram – e continuam impe-
dindo – tantas outras mulheres de usufruírem e comunicarem a autonomia 
de seus corpos e desejos.

Desses discursos gozosos, parece despontar um intenso sentido de 
alegria, um prazer que se escondia como “magma nas entranhas” (SAVARY, 
1982, p. 38) até emergir no “corpo sem disfarces” (HORTA, 1975, p. 95). 
Ao evocar sensações e partes do corpo, os erotismos de Horta e Savary 
acendem sensibilidades, “faíscas”, que alegram também os corpos das/os 
leitoras/es que se identificam com esses enunciados, como secretas có-
cegas sob a pele. Esse inapreensível deleite acontece, para a/o leitor/a, 
concomitantemente, como estímulo sensorial do corpo e como realização 
da poesia no processo cognitivo de compreensão do texto. Afinal, o gozo 
constitui o cerne da experiência literária, como nos lembra Paul Zumthor 
em Performance, recepção, leitura:

[...] o ato de leitura, em si, de modo geral, pode ser des-
crito como neutro: decodificação de um grafismo, tendo 
em vista a coleta de uma informação. Ora, em certos casos 
(que é preciso definir), a leitura deixa de ser unicamente 
decodificação e informação. Somam-se a isto e, em casos 
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extremos, em substituição, elementos não informativos, 
que têm a propriedade de propiciar um prazer, o qual ema-
na de um laço pessoal estabelecido entre o leitor que lê e o 
texto como tal. Para o leitor, esse prazer constitui o critério 
principal, muitas vezes único, de poeticidade (literarieda-
de). Com efeito, pode-se dizer que um discurso se torna 
de fato realidade poética (literária) na e pela leitura que é 
praticada por tal indivíduo. (ZUMTHOR, 2012, p. 24)

Apesar de Zumthor referir-se mais à performance poética do que à 
simples leitura mental ou solitária, esta proposição se aproxima muito da 
poesia do corpus, pois Savary e Horta apresentam uma busca por expres-
sar-se por meio de seus corpos femininos “sem disfarce” (HORTA, 1975, p. 
95). Esse anseio por dizer-se – mulher – tal como se é já se fazia presente 
na trajetória anterior das autoras, como neste trecho de Novas Cartas Por-
tuguesas: “de mim/ vos dou a arte/ onde de mim não sei já ser disfarce” 
(BARRENO, HORTA & COSTA, 2017, p. 43), que se contrapõe à figura pes-
soana do poeta fingidor (PESSOA, 1936). Talvez, a poesia de Horta e Sa-
vary rejeite esse artifício do disfarce, pois a única maneira que encontram 
de dizer-se enquanto mulheres seja rejeitar a verossimilhança e radicalizar 
a veracidade do texto, como se dissessem: “este texto não me representa, 
este texto sou eu”, o que as aproxima ainda mais da performance.

Seguindo o raciocínio de Zumthor, interessa-me assinalar que o pra-
zer da leitura poética, ligado a elementos não verbais, é criado, invariavel-
mente, a partir da percepção corporal. Aproximando esta reflexão à ideia 
do poético como ação de Jean-Luc Nancy, a poesia é um fazer que se dá 
nos corpos:

Se admitimos que há, grosso modo, duas espécies de prá-
ticas discursivas, uma que chamaremos, para simplificar, 
de “poética”, e uma outra, a diferença entre elas consiste 
em que o poético tem de profundo, fundamental necessida-
de, para ser percebido em sua qualidade e para gerar seus 
efeitos, da presença ativa de um corpo: de um sujeito em 
sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira pró-
pria de existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respi-
ra, abre-se aos perfumes, ao tato das coisas. Que um texto 
seja reconhecido por poético (literário) ou não depende do 
sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para produ-
zir seus efeitos; isto é, para nos dar prazer. É este, a meu 
ver, um critério absoluto. Quando não há prazer - ou ele 
cessa - o texto muda de natureza. (ZUMTHOR, 2012, p. 35)

Não por acaso, é o prazer da leitura na alegria gozosa dos corpos que 
nos traz a um dos pontos centrais desta análise: se autoras/es – como nos 
lembra Foucault – e leitoras/es – como pretende Zumthor – estão vivos, 
têm corpos, escrevem e leem a partir de seus corpos, há uma comunicação 
que atravessa a linguagem e se realiza do corpo da/o autor/a ao corpo da/o 
leitor/a. A verbalidade conduz uma comunicação de natureza não verbal e 
material que promove o toque dos corpos à distância. Toque paradoxal, pois 
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se realiza individualmente – não são Savary e Horta que tocam meu cor-
po, mas eu mesma, como leitora aberta “aos perfumes, ao tato das coisas” 
(Ibidem), que ativo sensações e efeitos de presença a partir das palavras 
que partiram dos corpos delas.

Talvez, a questão que tal constatação estabeleça no contexto deste es-
tudo seja: se a linguagem que forma esses poemas que “tocam” de corpo a 
corpo está estruturada por um sistema machista, esse machismo “essencial” 
contamina a mensagem enviada ou as mensagens “originais” dos corpos 
das mulheres conseguem transgredi-la numa comunicação direta com outros 
corpos, por meio do que transcende o verbal na realização da poesia?

Uma das possíveis respostas a esta pergunta pode estar ligada ao 
caráter extremamente íntimo das experiências narradas nos poemas. Hor-
ta e Savary promovem um mergulho profundo para conectar-se consigo 
mesmas e dar ouvidos às vozes dos seus corpos femininos, tão cruelmente 
silenciadas ao longo da história, num processo investigatório que exige so-
lidão e coragem: “Sou caça sim mas também caçador solitário.” (SAVARY, 
1982, p. 38), diz Savary neste poema: 

ÁRIA

O que havia era fúria no toque,
nos corpos um elo desconhecido,
arquetípico e anterior.

Desejo que se faz magma nas entranhas
como os igarapés que de repente em convulsões
de fúria deflagrada de assalto nos tomassem.

Palavras não nos faziam falta,
palavras para nós dois eram demais
se em ti findam meus itinerários.

A eternidade do instante é que é minha bandeira
afeita ao pastoreio da minha solidão
e voando para a morte é que eu estava viva.

Teu rosto e corpo a que me acostumo lento
mais é belo desenho do que corpo e rosto.
Sou caça sim mas também caçador solitário.

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor.
(SAVARY, 1982, p. 38)

 O resultado é uma “ária”, canto solitário, do corpo que fala de si. 
Afinal, mesmo quando relatam experiências vividas com outros/as, são ex-
periências “secretas”:
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SÃO AS PALAVRAS

São secretas
as palavras que não olho
ou países secretos que não penso

São os corpos macios
do pensamento
ou piscinas profundas de seu vento

São secretas
cansadas
são de estanho

de saliva contorno
são sedentas

São os seios
os seixos
e os anseios

o secreto daquilo 
que desvendo
(HORTA, 1975, p. 24)

Em certa medida, as vozes dos poemas de ambas as autoras falam 
sozinhas ou num ambiente particular, como se escrevessem em seus diá-
rios ou fizessem confissões sussurradas a confidentes ou a seus amantes. 
Talvez, porque o outro – homem com quem se relaciona ou o “outro” geral, 
o “neutro” social presumidamente masculino – não lhe daria ouvidos, o que 
poderia apontar para uma marca do machismo na linguagem.

Outra marca de uma reação ao machismo estrutural na linguagem de 
Educação Sentimental e Magma pode estar na indeterminação – proposital 
ou não – dos gêneros das personagens que participam das experiências 
sensuais elaboradas nos poemas. Afinal, como apontam as pesquisadoras 
portuguesas Maria Irene Ramalho e Ana Luísa Amaral sobre no ensaio So-
bre a ‘escrita feminina’:

Porque durante tanto tempo o saber da palavra pareceu ser prer-
rogativa masculina, a que as mulheres acediam esporadicamente 
por transgressão ou roubo, é frequente ler na poesia escrita por 
mulheres três atitudes distintas. A postulação indirecta do ‘ser 
universal’ pela suspensão conscientemente cuidadosa dos géne-
ros gramaticais; a reivindicação de temas e formas retirados da 
esfera dita masculina, como o consensualmente público e político 
ou a expressão despudorada do erotismo; e a assunção desas-
sombrada e a valorização desafiadora (ora explícitas ora implíci-
tas) de uma esfera socialmente considerada feminina. (AMARAL 
& RAMALHO, 1997, p. 23)

Apesar da indeterminação dos gêneros das enunciadoras e de suas/
seus amantes em boa parte dos poemas, há uma conotação heterossexual 
latente nas duas obras, devido à recorrência de referências ao órgão sexual 
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masculino como objeto de desejo das enunciadoras – em Magma, de forma 
implícita, simbolizado por “espada”, “adaga”, “faca” e “punhal” – além da 
associação à heterossexualidade publicamente conhecida das autoras. Já 
em alguns poemas de Educação Sentimental, a alusão à masculinidade do 
amante é explícita, como em O pênis e A veia do (teu) pênis.

No entanto, mais que a confirmação ou não da heterossexualidade 
das experiências poetizadas, interessa-me observar a inversão do tradicio-
nal papel lírico da mulher – e de seu corpo – como musa cantada por um 
homem que mostra sempre sua voz, nunca sua carne. Aqui, Savary e Horta 
assumem, com segurança, o status de “cantoras” para exaltar os detalhes 
dos corpos de seus amantes. Por meio dessa nova ótica, o corpo masculino 
ganha contornos bem diferentes dos atribuídos ao tradicional macho alfa 
patriarcal. O segredo e o mistério, tidos como características femininas, são 
conferidos aos homens, os “musos” cantados por suas amantes poetas, que 
deliciam-se observando seu sono:

TEU SONO

São os pássaros que tens
dentro de ti
mansamente a voarem
no teu sono

gomo a gomo
(HORTA, 1975, p. 62)

Ou desvendando os recônditos de seus corpos masculinos e indagando so-
bre seus “mansos” e “apaixonantes” enigmas  – como nos versos iniciais de Vida:

É das uvas roxas que abocanho
em tua boca e em teu fruto exposto
que faço meu vinho, meu sangue,
que para ti como um rio corre,
minha paixão, muso do meu canto
(SAVARY, 1982, p. 50)

A expressão “fruto exposto” (Ibidem) alude à vulnerabilidade do ór-
gão sexual masculino “abocanhado” pela enunciadora feminina que, apai-
xonada, transforma-o em “muso do meu canto” (Ibidem). Assim como o 
segredo e o mistério, a fragilidade é apenas mais um dos diversos atributos 
comumente associados exclusivamente ao masculino ou ao feminino pela 
epistemologia ocidental binária (BUTLER, 2015), mas que, na poética das 
duas autoras, são compartilhados por ambos os sexos. A vulnerabilidade e 
a doçura com que Horta e Savary, muitas vezes, percebem o pênis – já que, 
noutros momentos, fazem menção à sua agressividade – aparece, notada-
mente, no uso constante da palavra “fruto” para aludir tanto a ele quando 
ao órgão sexual feminino. 

Se, em Vida I (SAVARY, 1982, p. 20), “frutos” representa a carne 
masculina que a enunciadora “morde” e, em Gozo X (HORTA, 1975, p. 166), 
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“dois mansos frutos” simbolizam os testículos também “tateados” pela boca 
da amante; em A língua (HORTA, 1975, p. 97), “a acidez do suco/ que brota 
logo do fruto/ da vagina” retrata o gozo da mulher que recebe a prática do 
sexo oral e, em Lavra (SAVARY, 1982, p. 32), o “punhal” que figura o pênis 
fere “o coração do fruto”, aludindo à vagina. Já em Nome (há três poemas 
sob o mesmo título em Magma), “fruto” refere-se aos dois sexos:

Diria que amor não posso
dar-te de nome, arredia
é o que chamas de posse
à obsessão que te mostra
ao vale das minhas coxas 
e maior é o apetite
com que te morde as entranhas
este fruto que se abre
e ele sim é que te come,
que te como por inteiro
mesmo não sendo repasto
o fruto teu que degluto,
que de semente me serve
à poesia.
(SAVARY, 1982, p. 39)

A mulher “arredia” contraria o conceito de posse do parceiro com a 
figura do “fruto” feminino – a vulva – envolvendo e “deglutindo” o “fruto” 
masculino – o pênis. Nota-se o tom de contestação da posse masculina 
no verso “ele sim é que te come”. Além de “possuir” o corpo do homem, o 
enunciador feminino afirma que o faz não por necessidade, visto que aque-
le “fruto” não é “repasto” (refeição), mas serve de inspiração (“semente”) 
à criação poética, retomando o mote de Novas Cartas Portuguesas: “não 
interessa tanto o objecto, apenas pretexto, mas antes a paixão; e eu acres-
cento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu 
exercício” (BARRENO, HORTA & COSTA, 2017, p. 3), por meio do fazer lite-
rário, que serve de alimento àquelas que escrevem “na carta que, mais do 
que para o outro, escrevemos para nosso próprio alimento” (Idem, p. 4). 

Se até mesmo os órgãos sexuais masculino e feminino têm suas ca-
racterísticas radicalmente aproximadas, seja na violência ou na suavidade, 
na poética das duas autoras, as literaturas analisadas no corpus podem 
ser vista como um espaço de libertação dos corpos dos padrões binários 
de masculino e feminino, onde até a sexualidade heterossexual pode ser 
exercida de forma horizontal, sem a hierarquia de um sexo sobre o outro. A 
presumida heterossexualidade de Horta e Savary rasura os dispositivos1 de 
poder que sustentam a heterossexualidade dominante, propondo a possibi-
lidade de que uma mulher ame e/ou deseje um homem sem submeter-se 
à dominação e sem precisar, por sua vez, dominá-lo. Afinal, esta poética 
constrói os corpos, sejam masculinos ou femininos, como cúmplices:

1-Tomo aqui a noção de dispositivo como definida por Foucault: “um conjunto decididamente heterogêneo que en-
globa discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos.” (FOUCAULT, 2015: 364)
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SER
essa boca cúmplice e insensata
tangendo a mais antiga e solitária ária
na anfíbia flauta do teu corpo
(SAVARY, 1982, p. 55)

A cumplicidade entre os corpos dos amantes realiza-se mediante um 
fazer poético em que o corpo masculino – aqui, aludido pela figura da “an-
fíbia flauta” (Ibidem) que representa o pênis – torna-se instrumento para 
o canto – “ária” (Ibidem) – da enunciadora. A caracterização desse canto 
como solitário e da boca que o realiza como “insensata” (Ibidem) retoma 
a interdição ao discurso e à experimentação erótica à qual a mulher foi 
submetida ao longo da história. No entanto, apesar das barreiras morais, 
a sexualidade e a discursividade femininas conseguem se concretizar nos 
corpos e, por meio deles, reverberam. Transformada em poema e publica-
da, a “ária” savaryana já não é mais tão solitária, pois ecoa e alcança os 
corpos das/os leitoras/es.

Neste ponto, é importante atentar para o fato de que, por mais sub-
versivo que consiga tornar-se, o corpo da mulher jamais poderá libertar-se 
definitivamente das opressões patriarcais enquanto estiver inserido numa 
sociedade que as veicula como regra. Esse corpo transgressor será sempre 
visto como “outro” e marcado pela diferença – na pele e na linguagem – de 
forma dupla, já que “desvia” tanto do corpo masculino considerado neutro, 
como do corpo da mulher que se encaixa nos ideais de uma feminilidade 
utópica e opressora que condena as mulheres à aceitação e à passividade.

Desta forma, os corpos das enunciadoras aproximam-se muito mais 
da libertação do que da liberdade, pois precisam manter-se em constan-
te movimento para almejar a realização de sua autonomia. Visto que a “a 
transgressão transpõe e não cessa de recomeçar a transpor uma linha que, 
atrás dela, imediatamente se fecha de novo em um movimento de tênue 
memória, recuando então novamente para o horizonte do intransponível” 
(FOUCAULT, 2009, p. 32), o exercício da liberdade deve ser constante para 
que se crie uma prática cotidiana da experiência sexual livre.

Com ajuda da “palavra punhal que escrevemos” (HORTA, 1975, p. 
58) para tocar e libertar o âmago do ser, os poemas do corpus constroem 
discursos que, antes de reivindicar a liberdade, a realizam a cada momen-
to, são a própria liberdade, pois esta só pode nascer do corpo liberto para 
simplesmente:

SER
o sexo tão livre, natural, obsessivo
como areia e seixos rolados:
regresso à água.
(SAVARY, 1982: 16)
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O lugar da psicologia

A ciência psicológica clássica será entendida neste trabalho como uma 
tecnologia, ou seja, uma “organização técnica e prática dos procedimentos 
de pensamento, inscrição e intervenção sobre os seres humanos em agen-
ciamentos heterogêneos de pensamento e ação” (ROSE, 2011, p. 83). Nosso 
posicionamento entra em constelação com produções no campo da psicolo-
gia que se voltam para a tensa relação entre a ciência psicológica e a busca 
pela compreensão – e produção – de seu objeto de estudo, o humano. 

Sabemos que o sujeito só torna-se objeto primordial a ser estudado 
a partir do projeto de modernidade, no qual prevalece o abandono de toda 
e qualquer transcendência em nome da verdade, da representação acura-
da do mundo, representação esta interna conferindo ao “eu” a capacidade 
de produzir conhecimento objetivo sobre o mundo (FIGUEIREDO; SANTI, 
2016). A psicologia surge neste lugar, compartilhando este projeto de ciên-
cia e buscando servir a tais paradigmas através da produção de discursos, 
constituindo saber-poderes e regimes de verdade sobre a dinâmica subjeti-
va humana – seja na escola, nos hospitais, na fábrica ou nos consultórios. 

A prática psicológica está, historicamente, orientada ao diagnóstico 
e ao escrutínio do sujeito a partir de técnicas – a escuta, os testes, a ob-
servação, etc. –, sendo a sexualidade um campo que ganhou demasiada 
atenção. Michel Foucault (1926-1984), nos três volumes de sua História 
da Sexualidade, explana exatamente como em nossa sociedade ocidental, 
desde o século XVII, a sexualidade foi colocada/assumiu um lugar privile-
giado no que concerne à produção de si. A sexualidade vem sendo incitada 
e confessada há séculos (à igreja e às ciências, logo, à psicologia).

Como sabemos, a ciência psicológica destinava-se a colher dados e 
preencher laudos técnicos centralizados pelo prisma dos testes psicológicos 
e manuais técnicos advindos de outras disciplinas (tais como os manuais 
de saúde impostos pelo modelo médico ocidental vigente, como o Manu-
al Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), atualmente na 
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quinta edição e o Cadastro Internacional de Doenças (CID), hoje em sua 
décima primeira edição). Esta sinalização é necessária de ser documentada 
por justamente direcionar os modos e moldes com os quais a psicologia foi-
-se fazendo na tentativa de compreender, ou melhor, construir seus sujeitos 
para, daí, levantar suas suspeitas e encaminhar questões.

Com o passar do tempo, este modo de “fazer” psicologia não dava 
conta de suas demandas, dadas as diversas configurações sociais, em es-
pecial com a estadia das guerras e novos sujeitos “civilizados” produzidos e 
produtores desta mesma civilização. Instala-se, assim, o mal estar, pois ao 
que parece, a psicologia ainda não estava preparada para direcionar práti-
cas para e com pessoas – dadas as circunstâncias circunscritas pela obedi-
ência dos manuais produzidos pelo que se entendia por ciência.

Destarte, os “novos sujeitos” chegavam aos consultórios que, até en-
tão, eram entendidos como lugar de cuidar do escutar e do dizer, enlaçados 
por uma compreensão de setting terapêutico. No entanto, com as novas lu-
tas, sobretudo com o advento dos movimentos sociais, esta noção de clínica 
amparada pelo demarcador polarizado de psicólogo-paciente cai por terra, 
por entender que estes novos sujeitos – que de novos têm apenas o seu apa-
recimento revelado pelo olhar curioso do psicólogo – careciam de um lugar 
que lhes era estranho, demarcando que a psicologia ainda estava num lugar 
sem lugar, apenas nomeando o que era mais caro: as existências alheias.

Assim, chegados estes movimentos sociais no Brasil e dadas as novas 
delegações das existências vivíveis brasileiras, a Constituição de 1988 foi 
concebida como um marco no modo de produzir estas subjetividades, para 
a psicologia. Com as diversas políticas e decretos assinalados pelo Estado 
no decorrer do tempo, os campos da educação, da saúde e da assistência 
social, especificamente, ganham novos formatos para direcionar práticas 
e, nestes serviços, o modelo clínico centrado no setting também não dava 
conta. Iniciam-se, assim, novas modalidades de prática psicológica, descen-
tralizando o saber-fazer para um fazer-saber junto à sua própria clientela.

Deste modo, em contato com as lutas que envolviam gênero e poder, 
por exemplo, estas práticas psicológicas questionavam o papel imposto a 
estas existências, principalmente a existências de lésbicas, gays, bissexu-
ais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. Assim, foi possível também 
refletir o papel desta clínica na construção de sentido, na tentativa de se 
aclarar uma nova possibilidade de pensar o ser humano que não o circuns-
crito apenas pelo prisma da carne ou do sexo dado e materializado a priori. 

Em contato com as lutas do movimento LGBTI, o lugar do distancia-
mento, da violência, da negligência e da recusa é sinalizado e se mostra 
como importante, apontando que a psicologia precisaria construir direções 
outras para compreender tanto a população LGBTI como a si mesma. A ação 
clínica do psicólogo precisaria, assim, de um novo horizonte: endereçada a 
fim de compreender sua clientela a partir de uma lente que não apenas a 
enxergasse como objeto passivo da heteronorma, mas existências que (re)
velam sentido e têm sentido.
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Estes modos de refletir sobre a população LGBTI pedem por um des-
prendimento de ideais que o substancializam, como percebido pelo percur-
so teórico-ideológico que centralizou a psicologia como geradora de discur-
sos. Assim, pede aos profissionais que lidam com a população LGBTI, em 
especial a brasileira, uma lente compreensiva que abranja tanto os modos 
como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas interse-
xo habitam o mundo e experienciam suas sexualidades, bem como qual 
o lugar em que a ação clínica do psicólogo pode intervir nestes modos de 
existência-resistência.

Neste sentido, é que compreendemos, primeiramente, que toda psico-
logia deveria articular seu fazer e saber permeando um caráter político que 
lhe é próprio, pois como afirma Araújo (2016), as estratégias de governância 
sobre e para as existências demarcam que o campo da sexualidade, assume 
este caráter político por fazer-se em meio aos outros e outras, a partir das 
experiências. Portanto, pensamos uma psicologia implicada em gerar conhe-
cimento e atenção, a qual não se limitaria às práticas sexuais realizadas nos 
confins da “intimidade do lar” produzida pelo discurso heteronormativo vigen-
te.

Por este e outros motivos, é de esperar-se que as práticas em psicolo-
gia destinem-se em meio à própria configuração dos sujeitos, por entender 
que ir pelo inverso, ou seja, articulada a teorias que respondem a priori e 
indicam normatizações, acaba desarticulando possibilidades de mostração, 
camuflando uma produção histórica-social dos sujeitos.

Interessa-nos, portanto, não propor modos de atenção e cuidado ou 
propostas de práticas psicológicas, mas indicar possibilidades articuladas à 
práxis psi. Isto porque entendemos que se fizéssemos este caminho, estarí-
amos caindo na armadilha por entre os próprios espaços e fissuras que apa-
recem quando a rede é tecida e comungada e, assim, geraríamos discursos 
que firmariam subjetividades aprisionadas e encapsuladas.

Psicologia, Sexualidade e Gênero

Os estudos voltados às sexualidades e ao gênero, na psicologia, sur-
gem quando da necessidade de pensar outras existências que fogem da 
articulação causal ocidental, a saber, o homem cis heterossexual branco e 
de classe média. Qualquer existência que fugiria desta “alcova” estaria por 
“merecer” o olhar atento das ciências, como qualquer outro objeto de estu-
do que foge do comum, do natural.

Instalam-se, assim, as diferentes amarras sociais nas diversas insti-
tuições, pois tanto estas estavam à mercê de um saber profissional espe-
cífico como estes mesmos profissionais não tinham clareza sobre seu tan-
gencial fazer instituído. Para Araújo (2016), os discursos produzidos para 
as sexualidades são direcionados por pressuposições de corpo naturalizante 
e naturalizado, tal como a condição heterossexual que nomeia cientifica-
mente a linha tênue entre o normal e o patológico, assumindo que “essa 
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sobreposição de um discurso dominante sobre o outro só é possível porque 
elegemos uma sexualidade em detrimento de outra, ou seja, porque esta-
belecemos uma hierarquia cuja ordem natural se supõe sendo a heterosse-
xual.” (ARAÚJO, 2016, p.26).

Este discurso só será possível, no campo das ciências, graças à ma-
tização de ideias, decodificação de leituras e preleção que organiza e ca-
tegoriza a humanidade nas binariedades ou díades conhecidas, tais como: 
homem-mulher, heterossexual-homossexual, normal-patológico e saúde-
-doença. Para Bento (2011, p.17), “são principalmente os textos produzi-
dos por médicos, psicólogos, endocrinologistas e psicanalistas que deterão 
o poder de falar a verdade do sexo, dos gêneros e dos corpos”, centrali-
zando a ordem dualística vigente e possibilitando o desaparecimento das 
demais atestações de identidades experienciadas.

Perseguindo este pensamento, é notório que as práticas do saber psi 
(aqui entendidas não somente as que advêm da psicologia, mas as da psi-
quiatria e da psicanálise), reduziriam a categoria humana vinculada a “uma 
cadeia de significados que antecede o sujeito” (BENTO, 2011, p.18), reve-
lando que é nesse sujeito que as práticas devem intervir e não dele partirem.

Para além dos discursos produzidos e gerados pelo conhecimen-
to científico no campo da psicologia, estas práticas, acossadas aos ideais 
já evidenciados, finalizam e concluem saberes justificados pelo prisma do 
olhar tecnicista. Assim, não bastaria somente a existência do anormal ou 
desnatural, careceria evidenciar que há uma diferenciação notória no cam-
po da psique, afinal, esta se originaria pela distinção dos sexos – e logo do 
modo como se experiencia as sexualidades – dadas nos corpos (LEITE JR., 
2011).

A partir da ordem destes corpos, a psicologia instauraria não somente 
discursos para modular e direcionar práticas coercitivas, mas demarcaria a 
própria naturalização de um sujeito produzido por “achados clínicos” em-
prestados da medicina. A criação das verdades psicológicas, centralizadas 
na psique e embebecidas pelas categorias nosológicas advindas dos ideais 
mercantis e farmacológicos dos Estados Unidos, implicou no “projeto de co-
lonização epistemológico” (BENTO, 2017, p.39), universalizando as expres-
sões de gênero e de sexualidades para formalizar e formatar argumentos 
psis como definições ideais de sujeitos concretos. 

Prática psicológica no amparo às subjetividades construídas à margem 
da heteronorma

Confrontados com esse histórico de filiação a projetos arcaicos de fa-
zer ciência, cientes do lugar privilegiado que a disciplina possui em torno dos 
discursos produzidos e veracizados no tocante às sexualidades, indagamos 
sobre as possibilidades de um fazer diferente, um fazer-saber orientado por 
outros projetos de ciência e de sociedade. Para seguir refletindo nesta dire-
ção, trazemos para evidência a experiência de uma profissional de psicologia 
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que atua/atuou na atenção e acolhimento a lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis, transexuais e pessoas intersexo. A entrevista em questão faz parte 
da pesquisa de doutorado do primeiro autor e foi produzida via entrevista 
narrativa (FLICK, 2009), tendo como questão disparadora “Conte-me sua 
experiência como profissional de psicologia no serviço de atendimento a ví-
timas de homofobia”.

Interessava-nos indagar sobre como psicólogas e psicólogos, no seu 
fazer de acolher vítimas de violência motivadas por orientação e/ou identi-
dade de gênero, construíam-se enquanto profissionais de psicologia em di-
versas instituições, tendo tal experiência como marcadora. Tomamos como 
horizonte a teorização foucaultiana, na qual a experiência não se resume ao 
vivido, mas refere-se a uma forma histórica de subjetivação, atravessada 
fundamentalmente por jogos de verdade, relações de poder e pelas formas 
de relação consigo e com outros (FOUCAULT, 1984/2014).

No presente texto olharemos para a narrativa de Gabriela (nome fic-
tício), que ao colocar sua experiência como psicóloga traz elementos sobre 
aquilo que orientava sua ação:

Gabriela: O que orientava esse manejo eram esses princí-
pios éticos que a gente tinha se formado a partir de parti-
cipação seja no movimento feminista, seja no movimento 
LGBT. Muitas de nós e muitos de nós tinham tido passagem 
por movimentos sociais, inclusive movimento estudantil que 
não necessariamente está ligado a essa pauta, mas pauta-
va, né? Então a nossa formação era, antes de tudo, política 
e aí o nosso trabalho era um trabalho que compreendia a 
psicologia a partir de um instrumento político de atuação.
 

Como vimos anteriormente com Rose (2011), Figueiredo e Santi (2016) 
a psicologia, historicamente, esteve comprometida com o projeto de moder-
nidade e teve suas práticas orientadas ao controle da população. Se pensar-
mos a psicologia no Brasil, não foi diferente, Ana Bock (2003), no momento 
da comemoração dos 40 anos da profissão no Brasil, em 2002, assevera que 
a psicologia brasileira sempre esteve comprometida com as elites. 

Desde a colonização, ideias psicológicas e teorias decorrentes foram 
utilizadas para controlar, higienizar, diferenciar, vigiar e categorizar, seja 
para docilizar grupos indígenas, para moralizar comportamentos, disciplinar 
escolas e degenerar raças no império, para ajudar a achar o “homem certo 
para o trabalho certo” no período de industrialização; seja na produção de 
testes psicológicos no período das guerras ou nos modelos de técnicas psi-
cológicas para corrigir determinantes comportamentais (BOCK, 2003).

Após a regulamentação da profissão, em 1962, o compromisso com 
as elites é marcado pelo difícil acesso aos pobres. A psicologia trancou-se 
em consultórios particulares caros, trabalhando num modelo médico (já 
descentralizado da medicina da família e intervindo individualmente sobre 
os fenômenos da “doença” social) e distantes de uma grande parcela da 
população e das questões políticas, culturais e sociais. 
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Os psicólogos têm se isentado de discutir projetos sociais, 
porque o homem e seu psicológico, da forma como são con-
cebidos, não exigem essa discussão. As manifestações de 
psicólogos contra as desigualdades sociais são muito pou-
cas; são raras as manifestações em relação às questões so-
ciais de nosso tempo, porque se tem pensado que nada dis-
so tem a ver com a Psicologia e com o mundo psicológico, 
seu objeto de intervenção e estudo (BOCK, 2003, p. 27).

Todavia, os posicionamentos trazidos por Gabriela vão na contramão 
do diagnóstico realizado por Ana Bock em 2003. Acreditamos que a partir 
dos anos 80, com o final da ditadura militar no Brasil, com a redemocrati-
zação e a Constituição de 1988, o campo das políticas públicas tornou-se 
grande demandante de psicólogos e psicólogas e outros trabalhadores que 
lidavam com o campo social e com a prática junto a comunidades (FERREI-
RA NETO, 2011). Com isso, passamos a habitar o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), saímos dos consul-
tórios e fomos ao encontro da população. Assim, a psicologia começa um 
progressivo caminho ao encontro de pobres e outras populações minoriza-
das e, com isso, paulatinamente tanto a prática psicológica quanto a forma-
ção do profissional de psicologia precisariam ser reconfiguradas.

Gabriela: Com relação a psicologia, acho que vale a pena 
falar da escuta, sensibilidade e compromisso com a trans-
formação para promoção de saúde mental. E isso se fa-
zia numa proposta contra hegemônica, diferente do que a 
psicologia se formou como profissão e, depois, ciência. A 
gente tinha (e tem) gosto por valorizar a diversidade e de 
tentar construir caminhos para que a diversidade não se 
torne alvo de violência. Nosso trabalho era produzido a par-
tir de escuta, de identificação de demandas e da tentativa 
de dar encaminhamentos diante da estrutura que a gente 
dispunha no Estado.

Ter como valor a defesa à diversidade é aqui compreendido como 
um posicionamento ético-político, pois diz de modos de se relacionar com 
o outro, o demandante, o cliente, o usuário do serviço. Como bem coloca 
Gabriela, falamos aqui de um modo contra hegemônico por, finalmente, 
colocar o bem viver, a saúde mental, a diversidade como sentido a ser per-
seguido e percebemos que tal caminho é construído a partir da escuta e 
da sensibilidade – horizonte diferente daquele citado por Bock (2003), ao 
esquadrinhar o “homem certo para o trabalho certo”.

Se a prática psicológica não se volta mais ao controle e à prescrição, 
o que faz este profissional? Para onde e como ele olha? Gabriela ao narrar 
sua experiência aponta caminhos para este entendimento.
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Gabriela: Chegavam, por exemplo, algumas situações de 
casais, lésbicas ou gays, chegava primeiro a agressora ou 
o agressor antes de chegar a outra pessoa e aí era “como 
assim, manejar isso?”, entender um pouco sobre versões 
diferentes, sabe? Bom, então a gente fazia primeiro essa 
escuta de triagem, que aí não significa que não era uma es-
cuta técnica de psicologia, era também, mas não era espe-
cialmente o que eu chamaria de escuta clínica. Num segun-
do momento em que se entendia “Bom, este é um usuário 
ou uma usuária que vai passar a ser acompanhada agora 
pelo serviço”, eu não consigo identificar uma escuta clínica, 
por exemplo, tradicional no sentido de garantir um acom-
panhamento semanal, existir uma frequência, uma perio-
dicidade, um tempo, um encontro que vá produzir alguma 
coisa nesse sentido, sabe? Mas era uma escuta, muitas ve-
zes, sim que precisava estar atenta a um caráter clínico de 
acolhimento, de manejar algumas questões, por exemplo.
[...] a gente precisava ter uma escuta muito cuidadosa, 
inclusive para as vezes devolver algumas das demandas, 
das queixas que as pessoas apresentavam, por exemplo, 
muitas pessoas se colocavam como se sentido culpadas por 
terem sido vítimas de algum tipo de homofobia, transfobia, 
e aí as pessoas “Ah, o problema sou eu. Eu sou errado que 
sou diferente. Se eu tivesse nascido de outro jeito.”. Então, 
às vezes, era uma escuta que tem uma, tem alguma coisa 
rebuscada no sentido de clínica, porque você escutar essa 
frase e achar que é de menor importância e tratar isso 
como uma coisa qualquer? Essa pessoa tá querendo dizer 
que ela acha que tem um problema, e aí muitas vezes a 
gente precisava devolver pra ela algumas frases que eram 
muito utilizadas como, por exemplo, “O problema não está 
na homossexualidade, tá na homofobia. O problema não tá 
na transexualidade, tá na transfobia, existe uma sociedade 
que não tá sabendo acolher a diversidade.”.
Então, às vezes, a gente precisava fazer, sabe, essa escuta 
de entender que isso não é um lamento qualquer, isso pre-
cisa ser acolhido, isso precisa ser devolvido, precisa ativar 
alguma chave que seja em alguma medida libertadora.

Gabriela convida-nos a refletir sobre nossa prática de escuta enquan-
to profissionais de psicologia. Uma escuta que pode ser técnica, clínica, 
psicológica, cujos sentidos mesclam-se, mas que necessita ser muito cui-
dadosa, visto que o que se ouve ou se diz ao profissional pode ser encarado 
como a confissão de si, a confissão da sexualidade, a confissão de “ter um 
problema”, um modo de encarceramento na própria narrativa.

Quando se diz “confissão” deve-se entender tecnologia de 
confissão: conjunto imbricado de saberes e de práticas re-
lativos à subjetividade, colocados numa relação de incita-
ção recíproca, onde o ato de verbalização, o exercício do 
discurso em relação a si, gera um conhecimento sobre o 
sujeito. Ela é uma grande tecnologia de conhecimento e de 
subjetivação dos sujeitos inventada pelo cristianismo, que 
se difundiu em variados campos da vida moderna, presen-
tes entre nós no âmbito das relações institucionais, mas 
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também, das relações pessoais, íntimas, sempre ligada a 
formas de conhecimento e de trabalho do sujeito sobre si 
mesmo (PRADO FILHO, 2008, p. 145, aspas do autor)

Gabriela exemplifica parte das confissões ouvidas como “Ah, o pro-
blema sou eu. Eu sou errado que sou diferente. Se eu tivesse nascido 
de outro jeito.”. Estamos falando de uma clientela formada por lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo, sujeitos que 
acessam o serviço de psicologia por terem sido violentadas em razão de 
suas identidades de gênero e/ou orientações sexuais. A confissão da se-
xualidade é uma prerrogativa para o acesso à psicologia neste contexto, é 
preciso confessar-se sujeito desviante da heteronorma, ao passo que tais 
confissões são muitas vezes carregadas de autoculpabilização referente à 
violência sofrida.

Ainda que saibamos que estas narrativas possam significar para seus 
sujeitos a própria razão de dizer aquilo que se é – um problema, um erro 
–, importa destacar que também se mostram como espaço de abertura de 
poder ser quem se é, ou seja, uma prerrogativa de posicionamento que sai 
da esfera de objeto para a de sujeito. À medida que estas narrativas são 
escutadas pelo prisma do olhar da psicologia, estas questões precisam ficar 
claras, uma vez que a transitoriedade de “quê” para “quem” demarca o ca-
ráter próprio da existência-resistência.

No entanto, este olhar da psicologia, ao escrutinar questões que, 
por vezes, são sinalizadas pelos sujeitos LGBTI, como possíveis demandas 
a serem esclarecidas, pode revelar-se como lugar coercitivo de vigilância, 
justamente pelo caráter tecnológico centralizado em razão da especificida-
de científica desta disciplina, como aponta Prado Filho (2008).

Este caráter normativo, formativo, coercitivo e direcionador é revela-
do quando da prioridade de uma modalidade de prática que não se atenta 
às especificidades de demandas que surgem nas instituições e serviços. 
A exemplo disto, encontramos na fala de Gabriela quando questiona este 
fazer para escuta destes sujeitos em questão. Como já dialogado anterior-
mente – dado o caráter científico da questão psicológica – a nossa história 
sinaliza que o/a profissional, muitas vezes, vê-se na necessidade de acom-
panhamento por meio de psicoterapia aos seus sujeitos, como se esta fosse 
o cerne interventivo que revelasse a identidade do ser psicólogo, tal como 
aponta Melo (2018).

Estas questões são experienciadas em instituições de saúde que aten-
dem à política integral de saúde da população LGBTI, especialmente aquelas 
que atendem ao processo transexualizador e hormonizador no SUS. Como 
sabemos, as diretrizes brasileiras no que tangem às práticas profissionais 
de psicólogos, psiquiatras e equipe médica em geral (quanto ao processo 
transexualizador no SUS), ainda não são claras.

A Portaria nº 1.707/GM/MS de 18 de agosto de 2008 e a Portaria nº 
457/SAS/MSS de 19 de agosto de 2008 instituem protocolos e habilitam 
hospitais universitários brasileiros para acompanhamento e procedimentos 
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hospitalares no que tange às corporalidades de travestis e transexuais (ex-
clusivamente). Em 19 de novembro de 2013 (cinco anos depois), é definida 
a Portaria nº 2.803, que redefine e amplia o processo transexualizador.

Tais portarias consideram, dentre alguns direitos necessários às exis-
tências trans (especialmente nome social, hormonização e cirurgias de re-
designação sexual), que uma rede de cuidado composta por uma equipe 
multidisciplinar é destinada a esta população. No entanto, cada disciplina 
está estabelecida na obediência de protocolos rigorosos quanto a suas prá-
ticas. Enfatizamos com isto que, além da vigilância já tematizada anterior-
mente pela própria psicologia, entraria também uma vigilância do Estado 
sobre estes corpos, tornando-os dóceis.

Esta pontuação e articulação com as Portarias do SUS pareceu-nos 
importante aqui por trazer – ou melhor, não trazer – esta discussão quan-
to ao modo de acompanhamento desta população em específico. No bojo 
desta Portaria não está definida a modalidade de prática psicológica com 
a qual o/a psicólogo/a teria por destinar à população que chega a estes 
serviços, ficando a cargo do/a profissional “escolher” a modalidade de prá-
tica. Por excelência, evidentemente, dadas as circunstâncias de vigilância 
do Estado em manter mulheres transexuais, homens trans e travestis em 
acompanhamento, elege-se a psicoterapia como o modelo de atendimento 
centrado na individualidade de seus sujeitos (BENTO, 2017).

Para Oliveira (2014), “A clínica [psicológica] investigada é um espaço, 
sobretudo, para a perícia, para descobrir/produzir, por meio de suas políti-
cas, o ‘transexual de verdade’.” (p. 840, aspas do autor). Em seu estudo, o 
autor pontua o lugar do atendimento por meio da psicoterapia como possi-
bilidade de produção de sujeitos que estão ali justamente para serem trata-
dos e não escutados, ou seja, evidencia o caráter da produção de verdades. 

Entender, assim como Gabriela, que o lamento não é trivial, que um 
acolhimento é necessário e que tal acolhimento precisa configurar-se como 
libertador reposiciona o profissional de psicologia e requisita uma nova prá-
tica, assim como encontramos na pesquisa de Oliveira (2014). Gabriela 
narra sobre a não realização de uma escuta clínica tradicional, visto que a 
frequência e a periodicidade dos atendimentos eram outras, outras quando 
comparadas à prática da psicoterapia, prática presente no cerne da identi-
dade profissional de muitas psicólogas e psicólogos.

Novas práticas clínicas precisam ser inventadas e reinventadas, toda-
via, Gabriela ao caracterizar sua prática por meio da escuta, do acolhimento 
e da liberdade, está apontando para a construção de uma ética, um ethos 
clínico e psicológico. Luiz Claudio Figueiredo (2015) ao abordar a questão 
“quem é o psicólogo clínico?” define a clínica por seu ethos, logo, a clínica 
psicológica é definida por sua ética, uma vez que “ela está comprometida 
com a escuta do interditado e com a sustentação das tensões e conflitos” 
(FIGUEIREDO, 2015, p. 63).
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Estaria Gabriela apontando exatamente na direção de um ethos com-
prometido com a escuta das confissões e das violências vividas por aqueles 
que se subjetivam à margem da heteronorma, posicionando-se eticamente 
no acolhimento e na produção de liberdades possíveis. Como aponta Ana 
Lucia Francisco (2012, p. 52), em suas reflexões em torno da psicologia e 
da clínica, “o importante papel da escuta pressupõe o da fala – que ao se 
falar se apresenta; e nessa presentificação, ao mesmo tempo compreende, 
significa, reconstrói, desconstrói e constrói territórios existenciais”.

Acreditamos que esta experiência de se produzir enquanto psicólo-
go não acontece em separado da constituição de si enquanto sujeito, pois 
mesmo que o olhar destinado para suas compreensões e que permeiam 
suas intervenções sejam amparados por pressupostos científicos e/ou filo-
sóficos que embasam sua prática, a constituição deste olhar enquanto “vi-
são de humanidade e de mundo” é solicitado pela própria existência que se 
faz acontecer e acontecendo na e com a sua historicização. 

Gabriela: Como psicóloga de classe média eu não tinha tido 
acesso a conviver com pessoas trans, a não ser em ativi-
dades pontuais, oficinas que eu já tinha feito, alguma coisa 
assim, projeto de extensão, enfim. Mas conviver com uma 
pessoa trans foi transformador, sabe? De verdade, assim, 
a própria compreensão de que uma mulher trans é uma 
mulher, eu já tinha simpatia por isso, mas talvez eu não 
defendesse com tanta, com tanta força como eu defendo 
hoje, sabe? Conviver, ter uma colega de trabalho trans foi 
transformador e eu já me dava conta disso no processo.
[...]
Então foi bem transformador, foi muito bom trabalhar com 
uma equipe que tinha tanta vontade de fazer as coisas jun-
to e é um privilégio, quando eu saí pra outros espaços as 
vezes você é a única ou você e mais três gatos pingados 
que tão afim de fazer, mas trabalhar num espaço em que 
a pessoas têm implicação foi muito legal, e ter a oportu-
nidade de trabalhar e conviver com uma pessoa trans foi 
transformadora pra muitas questões, então, assim, aquilo 
de reflexividade, aquele conceito feminista, trabalhar nessa 
perspectiva da reflexividade, uma psicologia que se enten-
de sujeito nos processos, era isso “Pô, eu sou sujeito nesse 
processo. Eu tô me transformando tendo uma colega de 
trabalho trans.”

Gabriela posiciona-se e narra as transformações por ela percebidas no 
intercurso da experiência de atender lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais e pessoas intersexo vítimas de violência em razão de suas orientações 
sexuais e/ou identidades de gênero. Colocar-se enquanto psicóloga de outras 
formas (que não as clássicas e ortodoxas), apontam para a produção inventiva 
de sujeitos, os quais não eram conhecidos de antemão e nem poderiam.

A “transformação” evidenciada por ela denota a questão já articulada an-
teriormente, quando da necessidade de questionarmos nossas práticas e inter-
venções, à medida que construímos nosso fazer-saber. Ademais, sua narrativa 
sobre a experiência de uma mulher trans, deflagrada pelo fragmento “a própria 
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compreensão de que uma mulher trans é uma mulher [...] talvez eu não de-
fendesse com tanta, com tanta força como eu defendo hoje, sabe?” demarca 
o quanto nós, psicólogos e psicólogas fomos embebecidos e embebecidas pelo 
olhar vigilante que dita quem é a mulher verdadeira e o homem verdadeiro.

Tal veracização de gênero, de corpo e de sexualidade delimita o nosso 
fazer em prol de manuais e protocolos de atendimento que levantam uma 
suspeita diagnóstica, categorizando os sujeitos pelo prisma da ordem sexu-
al e, assim, apropria a psicologia na conduta de correção do maniqueísmo 
para o gênero, o corpo e a sexualidade. 

Permeados pela matização de ideias aqui desenvolvidas e articuladas 
com a experiência de Gabriela no atendimento à população LGBTI, pensa-
mos que só é possível fazermos psicologia e destinar uma ação clínica se 
vinculados à apropriação de uma prática fundamentada na vida cotidiana 
e, logo, endereçados num fazer político. Assim, pensamos que, sozinha, a 
psicologia (e seus profissionais) não teria um caráter participativo potente.

O ethos pode e deve ser compartilhado, pois o compromisso social 
não se limita de modo algum à psicologia ou às ciências “psis” que geram e 
produzem discursos. Psicólogas/os, assistentes sociais, advogadas/os, co-
ordenadoras/es, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, e todos ins-
tituintes e instituídos são parte fundamental do compromisso com a ética, 
cuidado e defesa à diferença. 

Considerações para um (possível?) desfecho

Almejamos aqui refletir como a psicologia pode questionar seu lugar 
a partir do encontro e amparo às subjetividades construídas à margem da 
heteronormatividade. Para tanto, localizamos a ciência psicológica enquan-
to uma tecnologia cujas teorias e práticas comprometiam-se com um proje-
to de modernidade e fundamentavam-se em modelos advindos das ciências 
naturais. No Brasil, tal contextualização histórica é caracterizada por Ana 
Bock (2003) como um compromisso com as elites, desde antes e após sua 
regulamentação como profissão marcada pelo controle, higienização, dife-
renciação e categorização social. Assim,

A psicologia se instituiu assim em nossa sociedade moderna 
como uma ciência e uma profissão conservadoras que não 
constroem nem debatem um projeto de transformação social. 
[...] A psicologia se afastou da tarefa de construção de um 
projeto social principalmente por ter adotado uma perspec-
tiva naturalizante de homem e de desenvolvimento psíquico. 
As teorias produzidas tomaram o psiquismo como algo na-
tural que tinha percurso certo. O trajeto do desenvolvimento 
psíquico estava dado pela natureza humana. Essa concepção 
afastou as teorias das preocupações sociais e não exigiu, dos 
psicólogos, um posicionamento, no sentido de adoção de um 
projeto de sociedade e de homem (BOCK, 2003, p. 20).
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Tal diagnóstico produzido por Ana Bock no inicio dos anos 2000, na 
comemoração dos quarenta anos da regulamentação da profissão no Brasil, 
parece mais de uma década depois, fissurado. As condições de possibilidades 
para tal acontecimento são múltiplas e variadas e não tivemos a intenção de 
exauri-las, porém, enxergamos a entrada do profissional nas políticas públi-
cas de saúde e assistência, motivada pelos ideais políticos da redemocratiza-
ção – além do encontro com populações vulnerabilizadas e minorizadas, que 
requisitou dos profissionais de psicologia mais do que a expertise da psicote-
rapia individual e individualizante e do psicodiagnóstico pautado nos testes.

Nosso encontro com a experiência narrada de/por Gabriela aponta para 
caminhos em construção, num destinamento contra hegemônico, de acolhi-
mento, amparo e defesa das diferenças. Falamos, assim, de teorias e práti-
cas marcadas por um ethos, tal como aponta Figueiredo (2015). Percebemos 
que, em contato com a narrativa de Gabriela, pusemos em andamento ques-
tões ainda não tão claras, mas que demarcam uma psicologia posicionada 
política e eticamente, comprometida com enfrentamento, mas também, com 
a construção de novos e inventivos modos de ver o humano e o mundo.

Perceber a psicologia como uma prática política foi, é, e continuará 
sendo fundamental para que possamos criar, inventar, reinventar nossas teo-
rias e práticas na direção do humano que segue sendo convocado a dar conta 
de si e de seus fazeres (e por que não de seus saberes?). Todavia, o campo 
político é permeado por tensões, não podemos ser ingênuos na crença de 
que as transformações e invenções que almejamos serão alcançadas com 
facilidade ou sem árduo trabalho.

Destarte, evocamos, neste escrito, a compreensão de endereçamento 
de práticas psicológicas, acossadas à atitude do/da profissional de psicologia 
frente às demandas sociais, em especial às demandas oriundas de minorias, 
tais como as LGBTI. Assim, é notória que a construção empreendida por esta 
disciplina que se denomina “ciência e profissão” faz-se permanentemente a 
partir da experiência conjunta, de um fazer que circunscreve no entre e com 
pessoas.

Um projeto que se paute pelo ethos do respeito, defesa às diferenças e 
construção coletiva, encontrará dificuldades e obstáculos de realização num 
ambiente macrossocial cada vez mais neoliberal, por exemplo, cujo projeto 
de sociedade vende-se como libertário, mas só é exequível por meio do indi-
vidualismo. Concordamos, então, com Ana Lucia Francisco (2012) quando a 
autora sinaliza que precisamos investir nas micropolíticas da vida cotidiana, 
na construção coletiva e afetiva de novos paradigmas.

Acreditamos que as direções aqui trazidas podem evidenciar um senti-
do outro para as práticas psicológicas articuladas às demandas específicas de 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas intersexo, não por 
apontar ou nortear modos de atendimento, mas por possibilitar a reflexão de 
uma práxis. Esta práxis é revelada quando da inquietude frente à diferença 
e seus marcadores, bem como sinaliza que o nosso fazer-saber acontece em 
démarche, assim como os primeiros passos de uma criança.
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A inquietude aqui produzida lança-nos a uma questão: se nós, psicó-
logos e psicólogas, não sabendo do nosso lugar de identidade, vigiamos e 
delegamos a identidade alheia, que discursos são e serão possíveis para rein-
ventarmos nossa ação clínica? Seguimos enquanto autores, pesquisadores e 
psicólogos inquietos com as teorias, práticas e experiências aqui presentifi-
cadas...



66

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jair Bueno. Homossexualidade: a (des) construção do discurso do corpo. 
São Paulo: Fonte Editorial, 2016.

BENTO, Berenice. Transviad@s: gênero, sexualidade e direitos humanos. Salvador: 
EDUFBA, 2017.

BENTO, Berenice. Apresentação. In: LEITE JR., J. (2011). Nossos corpos também 
mudam: a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. São 
Paulo: Annablume, FAPESP, 2011.

BOCK, Ana Mercês Bahia. A Psicologia e sua ideologia: 40 anos de compromisso com 
as elites. In: BOCK, A. M. B. (Org.). (2003).  Psicologia e o compromisso social. 
São Paulo: Cortez, 2003, pp. 15-28.  

FOUCAULT, Michel. Polêmica, política e problematização. In.: MOTTA, M. B. (Org.). 
(2014). Ditos e Escritos, volume V: ética, sexualidade, política. 3. ed. Rio de Janei-
ro: Forense Editora, 2014, pp. 219-227.

FERREIRA NETO, João Leite. Psicologia, políticas públicas e o SUS. São Paulo: Es-
cuta; Belo Horizonte: Fapemig, 2011.

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M.  Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética 
das práticas e dos discursos psicológicos. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M.; SANTI, Pedro Luiz R. Psicologia, uma (nova) intro-
dução: uma visão histórica da psicologia como ciência. 3. ed., 10ª reimpressão. São 
Paulo: EDUC, 2016.

FLICK, Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3. ed., São Paulo: Artmed, 2009.

FRANCISCO, Ana Lúcia. Psicologia clínica: prática em construção e desafios para a 
formação. Curitiba, PR: CRV, 2012.

LEITE JR., Jorge. Nossos corpos também mudam: a invenção das categorias “tra-
vesti” e “transexual” no discurso científico. São Paulo: Annablume, FAPESP, 2011.

MELO, Jailton Bezerra. Encontros reflexivos: apontamentos para a pesquisa 
interventiva e prática psicológica clínica em instituições. In: BARRETO, Carmem Lúcia 
Brito Tavares (Coord.). (2018). Clínica psicológica e sofrimento humano: uma 
perspectiva fenomenológica existencial. 1. ed. Curitiba: CRV, p. 175-190.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. Portaria nº 1.707/GM/MS de 18 de agosto de 
2008. Lex: Sistema de Legislação da Saúde, 2008. Gabinete do Ministro.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Aprova a Regulamentação do Processo Transexualizador no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Portaria nº 457/SAS/MSS de 19 de agosto 
de 2008. Lex: Sistema de Legislação da Saúde, 2008. Secretaria de Atenção à Saúde.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Portaria nº 2.803/GM/MS de 19 de novembro de 2013. Lex: 
Sistema de Legislação da Saúde, 2013. Gabinete do Ministro.

OLIVEIRA, Marcos de Jesus. Uma etnografia sobre o atendimento psicoterapêutico a 
transexuais. Estudos Feministas: Florianópolis, 22( 3), 2014, p. 839-862.

PRADO FILHO, Kleber. Uma genealogia das práticas de confissão no Ocidente. In.: 
RAGO, Margareth; VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs.). Figuras de Foucault. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006, p. 139-148.

ROSE, Nikolas. Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade. Petrópo-
lis, RJ: Vozes, 2011.



67

Ago 
 
“Peça licença antes, todo lugar tem um dono”.  Ela me disse enquanto 

ensinava o que fazer com as ervas depois de tomar os banhos prescritos. Eu 
já sabia em qual árvore eu iria colocá-las: no pé da  minha árvore, bem per-
tin da  minha rua, onde eu costumava pendurar ticido e fazer a  minha yôga. 
Quando se é branca bem-nascida no Brasil, parece natural, costume de cria-
ção, nomear  meu e  minha tudo o que lhe atravessa, que foi assim que papai, 
mamãe, titia e o  ômi  na rua ensinaram. 

“Peça licença, todo lugar tem um dono”, ensina aquele saber invisível. 
Pensei que isso dizia muito de lugar de fala, tentando escapar da bi-

furcação que se apresenta a quem adentra tal discussão. Em um caminho, a 
paralisia do ‘se não é meu lugar de fala, eu não quero nem chegar perto para 
não correr riscos’, como se pensar desde os lugares de fala dissesse de uma 
experiência que impede em absoluto a conversa e a troca entre diferentes. 
Em outro caminho, o ‘agora ninguém pode falar de nada nem lutar junto com 
ninguém’/’somos todos devires’, que a esquerda desconstruída teima em afir-
mar para silenciar os debates acerca dos marcadores que compõem em mui-
to a experiência vivida. Esses dias, corrigindo o texto de uma mana deusa, 
inguiando qual vinil arranhado pra ajustar uma ou outra sentença, comecei 
a perceber: pedir licença não é uma enunciação, não é um reconhecimento 
de privilégios, não é uma porta que se cruza ou um entulho que se pede su-
plicante que se tire do caminho. Nessa encruzilhada, de que maneira forjar 
outro caminhando ? Pedir licença é um jeito de corpo, um se mexer olhando 
pros lados, um jogar com e  contra , qual capoeira. Pra quem cresceu autori-
zado e segue se autorizando a tudo na base do choro e da birra, achando que 
é tudo seu por merecimento e herança (inclusive as vagas nas universidades 
públicas, inclusive o direito à epistemologia, inclusive as revistas acadêmicas 
e todas as ferramentas e manuais de produção de conhecimento), não basta 
ler uns textos, uns livros e arranjar uns bons amigos para usar como token  
: é preciso parar de repetir, aprender outro jogo, outro corpo, forjar-se em 

AUSCULTANDO LINGUAS SELVANGENS - HIPEREMPATIAS,
HIPERIMPOSSÍVEIS DE SILÊNCIO E SEGREDO 

DORA MOREIRA BARRETO CAVALCANTE
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
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outras cosmovisões. E é para isso que escrevo.  Ago , aqui, é palavra de conju-
ro, é pedido que se faz às suas mais velhas e às mais novas, mas é também 
compromisso, desejo e labuta.  

Escrevo tentando mandingar nessa licença, para conversar com os mui-
tos aprendizados em uma disciplina que não vê antagonismos nem  conti-
nuuns entre necropolítica e biopolítica, mas sim  retrucidos , no entendimento 
de que a produção eurocêntrica sozinha, sem ser torcida em muitos sentidos, 
não dá conta das (vi)vidas nas colônias - nos Brasis, como refere a professora 
Fátima Lima. Escrevo este texto, e só consigo escrevê-lo, fora da necrópolis 
Rio de Janeiro. Em Pedra Branca,  meu interior,  meu sertão, onde recolho para 
tomar fôlego das muitas mortes nas ruas, nas outras corpas e em mim, mas 
também para me haver  com o que é meu , especialmente tudo o que foi histo-
ricamente - e segue sendo cotidianamente - roubado para me dar. Me haver 
com a herança colonial, que é também a violência patriarcal e misógina que 
nem lembrava ainda existir de maneira tão crua quanto no interior do ceará, 
que ainda nem sabia incidir tão violenta e silenciosamente sobre meu corpo 
- Quanto tempo levarei para redescobrir que posso gozar após essa estadia 
aqui? Como aprender o quê de tudo isso  não é meu e, na impossibilidade de 
restitutir a seus donos, de restituir a mim meu próprio corpo e sexualidade, 
de devolver a violência sofrida, encontrar mandingas da reparação impossí-
vel? Como habitar os membros-fantasmas de meu corpo, cada um que me foi 
amputado violentamente em situações de violência sexual, que não consigo 
acariciar nem massagear e ainda assim não cessam de doer? Como apren-
der a mandigar não apenas com os corpos historicamente explorados que 
se apresentam imponentes diante de mim, como na sala de aula - roda de 
capoeira de tal disciplina, mas com os corpos que me foram e são ensinados 
invisíveis? Como lidar com o que não se vê, mas move mundos?  

Escrevo na encruzilhada, e por isso peço licença não como quem aguar-
da uma concessão que lhe dará posse dessas terras, das que ainda não te-
nho, ou fará uma reforma agrária das que são minhas (que é urgente, mas 
não é apenas do que se trata e por si só não resolve), mas como quem tenta 
conter o desastre do próprio corpo para aprender a mandigar, ora para não 
ser ferida, ora para não ferir o outro, sobretudo atenta às feridas necessárias.  

Mas não basta: o trabalho impossível de sobrevivência na colônia vai 
além dos nossos movimentos e desastres, é o de conter hemorragias ante-
riores a nós, chagas abertas. O de cruzar o fim do mundo que já é, “sobre-
viver com o que não sobrou do incêndio”, habitar as ruínas que já se é sem 
pretender edificar sobre elas, para que alguma vida - e o máximo de vida 
nossa possa cruzar este apocalipse. 

 
Alguma coisa está a brotar, borbulhando, violentamente, da 
roda que constitui a desagregação das forças vivas do con-
tinente, da fuga forçada face à terrível alternativa: ficar ali, 
em plena seca e correr o risco de se transformar em simples 
carne humana ou abalar para outro lugar, partir, correr todos 
os riscos. 
Achilles Mbembe 
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Hiperempatia 
 
Eu a ouvi dizendo isso, e sabia,  sem precisar perguntar,  o que 
ela não estava dizendo. 
Octávia Butler 
 

Eu não sabia. 
Foi em um dia especialmente doloroso em que ouvi falar pela primeira 

vez da hiper-empatia. Jota explicava que era uma síndrome, uma espécie de 
patologia, que havia em um dos livros de Octavia Butler. “E eu penso nas coi-
sas que a gente poderia evitar se tivéssemos essa capacidade...” De alguma 
maneira nossos olhares se cruzaram - ou inventei que se cruzaram - enquan-
to ela falava isso, não sei bem se antes ou depois. Minha perna formigava 
e o resto do corpo doía, de modo que precisei me levantar para sair. Mas a 
perna estava tão dormente que foi tropeçando que me retirei da salinha do 
capacete, onde Jota fazia sua leitura, em um dia…  

Não dei conta de continuar ouvindo aquela fala. Meses depois, em um 
avião, quando dei por mim que o livro que Cíntia havia me dado de aniversá-
rio era o que trazia tal síndrome, foi numa encruzilhada que não soube seguir 
lendo e nem parar de lê-lo, da mesma maneira que não li livro algum durante 
esses três meses, além desta como que lenta leitura. Estive lendo este livro, 
A Parábola Semeadeira, desde aquele agosto. Estou lendo-lhe até agora, e 
dessa vez pude suportar a leitura quando uma das personagens foi queimada 
de maneira extremamente violenta pelo tráfico. Precisei 

Jota Mombaça e Cíntia Guedes, assim como Octavia Butler e Glória 
Anzaldúa, a despeito do que suporto ou não, são pensadoras das mais caras 
para esta pesquisa que inicio. São as que abriram caminho, seguem abrindo, 
ainda que nenhum caminho pré-exista ou se faça a partir de seus passos, 
eu não estaria aqui sem elas. E preciso começar contando-lhes disso, pois 
só assim sei começar um trabalho que trata de por a dormir a romântica de 
plantão em mim que quer que a hiperempatia seja um dom possível em um 
mundo possível de relações possíveis.  

Naquele dia, em abril, eu não sabia ao certo do que tratava a hiperem-
patia e pude romantizá-la como esta espécie de telepatia branca ocidental que 
ela não é. O importante: não há caminhos para se chegar a uma clarevidência 
racional do que se sabe no invisível, do que se partilha sem linguagem. É sobre 
isto este trabalho: sobre a inconsistência da linguagem como a concebemos 
diante das complexidades das relações interraciais entre mulheres e LBTS e o 
contratrabalho do silêncio - silêncio este que não se inscreve mais como pausa 
na linguagem, nem mesmo como qualquer coisa que caiba na língua vigente.  

Cíntia me ensinou que amordaçaram nossas bocas por tanto tempo 
que quando tiraram a mordaça a gente já sabia se comunicar de outras for-
mas. Não sei o quanto ela me inclui nesse ‘nossas’ e acredito que se inclui 
- e se me incluo - é no nós-1 que ela também vem me ensinando. A minha 
orientadora de mestrado dizia que poderia ser nós+1, e aí identifico a mesma 
romântica de plantão que assinalei ali em cima. 
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Estou agora na página 317 e só agora consigo saber a dedicatória que 
dizia de continuarmos lendo as mesmas histórias de maneiras totalmente dife-
rentes e seguirmos iluminadas uma das vistas da outra. Talvez esse trabalho seja 
pra isso, isso que ora penso que Cíntia sabia antes de mim, ora penso que soube 
antes dela, que pelo visto nós duas nos revezamos em saber e dessaber.  

 
Tumbeirútero 

 
Estávamos no mar da Redonda quando Dejany me contou pela segunda 

vez de sua experiência na pós-graduação. Eu falava que o mar não precisa ser 
assustador e ela contou-me - pela milésima vez - que acreditava ser esse um 
mar ancestral. Ops, um medo ancestral. Já havíamos falar disso uma outra vez, 
quando em conversa acerca do seu processo na especialização de gestalt terapia, 
ela me contava de um exercício de mentalização na qual se visualizou dentro de 
um lugar escuro, úmido e no qual podia sentir um balanço constante. Enquanto 
ela descrevia, eu interrompi: O famoso útero, né? Não. Um navio negreiro. 

Foi só com as histórias que Kehinde conta em  Um Defeito de Cor que pude 
dimensionar ser o mar, não só o abismo atlântico do sequestro dos negros, mas 
o cemitério onde seus antepassados foram jogados. 

 
Inaudito 

 
Na dissertação que escrevi, eu falava sobre escutar inauditos, um exer-

cício que para mim era de ausculta. (trecho cacos) Tinha, ali, muita dificuldade 
de falar pra mim mesma que o que eu estava perseguindo dizia respeito aos 
invisíveis. Foram preciso uns dois anos praticamente sem ler nada de Deleuze 
para que eu percebesse o óbvio que do mais que o projeto colonial me tomou 
foram os saberes invisíveis. Ainda estou descobrindo que eles precisam conti-
nuar invisíveis e escrever e trabalhar com eles não precisa ser torná-los visíveis 
ou fracassar constantemente tentando fazê-los caber na linguagem - que não 
cabem. Preciso aprender com Pedra a deixar o invisível no invisível e de Cíntia 
que segredos… preciso parar de achar que estou aqui para revelá-los e respeitar 
a proteção que deles advém. 

 
Urubu dourado 

 
A primeira vez que tive certeza que um sonho meu não era apenas produ-

ção do meu insconsciente, estava em um terreiro com fogueira grande e SaraEl-
ton era o Urubu que já era quando a conheci - ainda que eu fosse burra o sufi-
ciente para não sabê-lo -, mas com asas gigantes como que de ferro em brasa. 
Preciso dizer aqui que SaraElton é também das pensadoras mais caras para esta 
pesquisa.  

Quando eu me aproximava dela, ela me entregava Txai no colo e eu ia lhe 
assistindo crescer uma linda menina. Não era como se me desse Txai, apenas 
me entregava, no colo, eu em pé diante delx e Filipe ao lado. 
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Foi um choro ancestral, desses que borra em tudo a fronteira entre 
corpo e mundo, um choro que eu sabia ser meu quanto vir de minha mãe e 
de meu irmão, que me acometeu enquanto Txai dormia naquele quarto ra-
cista de hotel. Eu havia sentido pela primeira vez o absurdo de representar 
artistas negres enquanto produtora. Havia sentido pela primeira vez como 
os olhares dos seguranças para mim mudavam quando eu adentrava o hotel 
com uma criança negra. Ridícula, aos 30 anos, julgando-se sabida de tudo, 
pela primeira vez tendo alguma noção do que minha história grita. Eu havia 
acabado de tomar um banho de sal grosso com alguma erva que não me 
lembro e em seguida um banho de rosas amarelas e brancas. Do quarto, 
dava pra escutar muito nítido o ruído da leitura que SaraElton, Jota Mom-
baça, Cintia Guedes e Michelle Mattiuzzi faziam lá embaixo de Kindred. Não 
conseguia distinguir palavra alguma, mas nunca uma leitura me tinha sido 
tão nítida.  

“Areia não precisava da bolsa, Areia era rico… Você achando que tinha 
que dar uma bolsa à Areia e era você quem precisava da bolsa...” 

 
Desdobrar 

É preciso coragem para desdobrar, mais que o meu medo do sono e 
das longas noites permite. É preciso que eu perca o nome de dormir, e que 
eu saiba negociar com o invisível na sua língua, especialmente quando ele 
mais me assustar, a fim de que alguma sanidade possa aqui se salvar. É 
preciso, sobretudo, para mim, em rever e desdobrar as noções, desdobrar 
o que se entende e me entendo por sanidade.  

 Esse texto, este trabalho, esta pesquisa que inicio neste doutorado, 
não tem saída, não tem caminho e tenho sentido que a única maneira de 
habitar este texto, esta encruzilhada que logo sou, é desdobrando quão 
possível a linguagem, as palavras e tentando forjar, no aprendizado com 
outros saberes, outra cosmovisão, que será apenas para este texto, para 
esta palavra, para este silêncio. 

 
Segredo 

 
Eu estava na varanda a esquerda de pedra branca, que só existe após 

a reforma q me destruiu a casa da infância, mas que se volta para a serra 
e deixa ver o pedecal. Repetindo em sonho uma cena que aconteceu no 
meu último dia lá,, brigava com meu pai e tio após uma piada machista da 
qual não recuavam, me levantando da mesa e voltando, passando lhes um 
texto sobre misoginia após uma piada da qual não recuavam. Valéria, uma 
espécie de minha mãe, escutava sentada na mesa e n entendia minha in-
dignação. Ao contrário da cena acontecida em vigília,, meu tio nada dizia e 
parecia as voltas com outra questão, enquanto meu pai sustentava a piada 
tentando fazer rir e eu lhe dizia q ele estava perdendo sua filha, e o pior, 
com isso eu estava perdendo meu pai. Minha mãe entrava em cena, saída 
da Casagrande e cumprimentava a nós e ao meu tio enquanto eu estava 
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tensa se ela iria ou não cumprimentar meu pai, pois temia, e não queria, 
que falasse com ele só por eu estar ali. Ela se direcionava ao meu tio, e 
lhe dizia que soube q ele recebeu o recado de contatar uma argolinha, ele 
sorria e ia saindo com ela quando eu percebia. Perguntava se algo ali me 
dizia respeito e dizia que precisava saber. Ele não explicava muito, mas eu 
entendia que minha mãe estava indo fazer um exame ou algum procedi-
mento, que estava muito doente. Ela já estava embaixo dos pés de sirigue-
la quando eu chegava, enterrada na areia apenas com a cabeça de fora e 
com alguns riscos de sinalização em neon na cabeça que ora brilhavam, ora 
não. Eu lhe falava que deveria ter me contado, que eu estava ali em todo 
e qualquer momento e ficaria ao lado dela. Ela interrompia chorando, eu 
perguntava se ela havia contado ao meu irmã, Juca, e ela chorava dizendo 
que amava tanto ele e que ele não podia morrer, que ela não suportaria. 
Eu contava que entendo, mas que se o pior acontecesse, se ela estivesse 
mesmo com todos aqueles tumores que temia estar na cabeça, eu estaria 
com ela até o final e seria porque tinha que ser assim. Ela falava, ora se 
parecia com uma sinházinha muito jovem e muito branca, como uma tee-
nager americana, como Maria clara, ora tinha a feição dela mesma, minha 
mãe. a essa altura eu já a tinha em meu colo e estava também submersa 
na terra, mas sentia-lhe, a terra, em movimento sob meus pés, fofa como 
areia, como se nela eu nadasse para que nos mantivéssemos suavemente 
boiando sob a terra. Eu tentava dizer-lhe, que se fosse o pior, era porque 
seria o melhor, e não encontrava palavras… eu me sentia cada vez mais 
forte e preparada para o q quer que fosse e pensava no invisível. Eu dizia 
que ela não temesse, que eu a tomaria em meu colo e que cantaria até que 
fizesse toda a passagem em paz. Queria falar-lhe da espiritualidade, e da 
força q eu tinha agora, mas não encontrava... Ela se exaltava muito confu-
sa. “maezinha… Se for, é porque… que a assim seja” ela parecia completar 
minha frase e de repente acordar de seu delírio descontinue, e me pergun-
tar de onde tirei aquilo, que também havia no livro que estava lendo. Com 
ela em meu colo e todo nosso corpo sob a terrareia, contei-lhe que era de 
um livro, mas não conseguia contar muito porque de repente quem estava 
descuntinue era eu, com a presença de uma criança de uns oito anos, de 
pele clara e cabelo dourado, deitada ao lado dela,a única fora da terra, um 
pouco brincando, e reparando que minha mãe parecia muito nova, quando 
lhe olhei e de repente ela voltava a se parecer a sinhazinha teenager de 
uma espécie de gigolete rosa na cabeça. A criança tagarelava e de repente 
ela voltava aparecer se com minha mãe nos dias de hj, e falava do livro. Eu 
tentava explicar-lhe que não estavamos mais falando do livromaezinha… 
Se for, é porque… que a assim seja” ela parecia completar minha frase e de 
repente acordar de seu delírio descontinue, e me perguntar de onde tirei 
aquilo, que também havia no livro que estava lendo. Com ela em meu colo 
e todo nosso corpo sob a terrareia, contei-lhe que era de um livro, mas 
não conseguia contar muito porque de repente quem estava descuntinu… 
percebi que adentramos outro tempo, sem distante ou perto. Abri os olhos 
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para o sol em susto estremecido no corpo todo como há dias não sentia, 
como tivesse retornando de outrem, e corri a mão para o abebé e o cristal, 
dados por ela, em meu pescoço, como faço sem me dar conta com frequ-
ência desde que ele os deu a mim.. De repente, de repente já não era, por-
que, agora e finalmente juntas, adentramos outro tempo, o tempo do que 
deve permanecer sob a terrrareia ainda que sobre ela, tempo q no medo da 
morte e na sua iminência vibra em força desconhecida. Agora e finalmente 
juntas, cada uma consigo e dando conta de que outras coisas poderiam ser 
estarmos juntas, adentramos o tempo do segredo. Que assim seja! 
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O EROTISMO LÉSBICO NOS CADERNOS NEGROS 

ELISABETE COSTA SILVA
UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

INTRODUÇÃO 

Em harmonia com discursos políticos, religiosos e educacionais, a litera-
tura às vezes carrega consigo uma gama de estereótipos e estigmas sobre o 
corpo feminino, negro e lésbico. À margem dessa lógica, no entanto, e pela ne-
cessidade de confrontá-la, nascem propostas literárias marcadas pela subjeti-
vidade desses atores sociais, os próprios sujeitos, historicamente silenciados.  

É assim que, no ano de 1978, surgem no Brasil os Cadernos Negros 
(CN), coletânea anual de textos produzidos por escritoras(es) e poetas ne-
gras(os). Referenciados na luta para a superação das desigualdades etnicor-
raciais, os CN nos presenteiam com os dois contos a serem aqui analisados: 
“Amigas” (CN 26, 2003) e “Noites cariocas” (CN 30, 2007), sendo o primeiro 
de autoria de Miriam Alves e, o segundo, de Zula Gibi, seu heterônimo.  

A escrita de Miriam Alves, marcada pelo erotismo, discute encontros e 
descobertas nas curvas de corpos negros. Mais de dez dos seus textos foram 
publicados ao longo de toda a série CN, muitos deles trazendo personagens 
e/ou conflitos de mulheres lésbicas – esses, em sua maioria, assinados por 
Gibi. Em entrevista à Revista Geni (2013), Alves afirmou ter criado esse he-
terônimo após sofrer ameaças homofóbicas de um leitor, fato que reafirma a 
importância de se discutir a temática da diversidade sexual.  

A opção de trabalharmos com essa escritora justifica-se uma vez que 
tanto Alves quanto Gibi inscrevem no corpus literário brasileiro uma subjetivi-
dade vivenciada pela (ou a partir da) própria condição na sociedade: imagens 
de uma autorrepresentação. Suas obras são, por excelência, espaços para 
(re)existir e recusar silêncios ainda impostos a mulheres negras e, mais espe-
cificamente nos contos selecionados, lésbicas.  

Nessa perspectiva, em um primeiro momento, lemos e refletimos sobre 
o corpus eleito. Feita essa leitura, buscamos apoio em textos teóricos e críti-
cos, que tornaram possíveis a análise dos textos, acima elencados, bem como 
a compreensão de algumas de suas características discursivas. O campo te-
órico que nos sustentou esteve ancorado no conceito de “escre(vivência)” 
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(EVARISTO, 2005), ao pensar na fusão entre criação e (auto)biografismo, que 
se fortaleceu quando pensado na tripla condição: mulher, negra e lésbica.  

Além disso, trabalhamos algumas considerações de: Eduardo Assis 
Duarte (2013) acerca de literatura e afrodescendência; Moema Parente Au-
gel (2013), ao tematizar a escrita afrofeminina; Didier Eribon (2000), Mario 
César Lugarinho (2010) e Antonio de Pádua Dias da Silva (2009), quanto a 
questões relativas a literatura, homocultura e homoerotismo. A partir desse 
aporte, tentamos promover reflexões quanto à inserção de subjetividades 
contrahegemônicas no âmbito literário, com o intuito de trespassar ideais 
opressivos, procedentes de preconceitos de qualquer ordem. 

Por fim, entendemos que o corpus analisado atende à necessidade 
de fugir a uma tendência histórica de representações negativas da mulher, 
em especial, a mulher afrodescendente, uma vez que traz à tona a deses-
tabilidade causada por um corpo feminino que, além de não se enquadrar 
no discurso hegemônico no plano étnico, também não o faz no plano se-
xual. Ao trazerem como protagonistas personagens negras destituídas de 
submissão, os dois contos fazem o caminho inverso ao cânone: renunciam 
à autoridade branca e falocêntrica mantida durante séculos e incorporam, 
ainda que na ficção, estratégias emancipatórias.  

DA ETNIA 

Ser negro implicava tomar posse do seu destino, de sua 
história e de sua cultura. 
 (Lilyan Kesteloot) 

 
 Falar de uma literatura afro-brasileira pode suscitar questões diver-

sas. Divergências no entendimento da relação entre sujeito autoral e a voz 
enunciada no texto nos levam a pensar: o que caracterizaria o ato de fazer 
e veicular um texto literário negro? Seria a arte essencialmente universal, 
desvinculada de implicações e comprometimentos ideológicos?  

  Sobre esse assunto, Eduardo de Assis Duarte (2013, p. 5) pontua: 

A assunção da afrodescendência na literatura funciona 
como um antídoto ao processo de alienação [...]. A cele-
bração de vínculos, inclusive afetivos, com uma africanida-
de em parte resgatada e em parte construída a posteriori, 
no âmbito da diáspora negra no Brasil, confere à produção 
cultural comprometida com esse processo um caráter de 
resistência política ao rebaixamento social do qual é vítima 
esta população. 

Ao falar de um comprometimento com a africanidade, o autor reivin-
dica uma literatura com ênfase na história, na memória e nas experiências 
de pessoas e comunidades afro-brasileiras. Tal literatura se apresentaria en-
quanto lócus de enunciação de sujeitos que se autodeclaram afrodescenden-
tes. Para além da escrita, falamos, aqui, de um processo de afirmação identi-
tária e de (re)existência de sujeitos negros, também no âmbito da literatura.   
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Conceição Evaristo, em vários de seus artigos, também fala sobre a 
temática, como notamos a seguir: 

Pode-se dizer que um sentimento positivo de etnicidade 
atravessa a textualidade afro-brasileira. Personagens são 
descritos sem a intenção de esconder uma identidade ne-
gra e, muitas vezes, são apresentados a partir de uma va-
lorização da pele, dos traços físicos, das heranças culturais 
oriundas de povos africanos e da inserção/exclusão que 
os afrodescendentes sofrem na sociedade brasileira. Esses 
processos de construção de personagens e enredos desto-
am dos modos estereotipados ou da invisibilidade com que 
negros e mestiços são tratados pela literatura brasileira, 
em geral (EVARISTO, 2009, p. 19). 

Nesse sentido, podemos dizer que o discurso literário afro-brasileiro 
orienta-se por uma produção afirmativa da cultura africana, bem como de-
nunciadora da interdição de sujeitos afrodescendentes, imposta por uma 
aura escravocrata que ainda paira sobre a nossa sociedade. Trata-se, em 
suma, de superar a assimilação de modelos europeus como via única de ex-
pressão, adotando uma perspectiva afro-identificada, uma visão de mundo 
própria. 

DO GÊNERO 

A mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode 
cozinhar, ela pode se prostituir, mas escrever, não! Escre-
ver é uma coisa, um exercício, que a elite julga que só ela 
tem direito. 
(Conceição Evaristo) 
 

 Para além da questão étnica, interessou-nos pensar também outro 
critério de análise: o de gênero. Não bastassem as lutas raciais internas, 
frutos de seu passado escravo, sobre a mulher negra recaem ainda imagens 
da dominação machista: corpo-procriação, objeto de prazer.  

Moema Parente Augel (2013), em “E agora falamos nós: literatura fe-
minina afrobrasileira”, afirma que “é extremamente difícil escapar à imagem 
normativa que a sociedade faz da mulher afro-brasileira. Símbolo sexual, 
instrumento de e para o serviço, objeto, não sujeito, incapaz de assumir cer-
tos papéis e cargos, ocupados, quando muito, por mulheres brancas” (p. 8).  

No discurso literário tradicional não seria diferente. A imagem da “mu-
lher de cor” é construída em cima de um sensualismo desmedido, intensa 
atividade sexual e caráter animalesco. O projeto que aqui defendemos, no 
entanto, segue em via oposta. Em um dos contos que compõem o nosso 
corpus, “Noites cariocas” (GIBI, 2007), podemos perceber isso com nitidez: 

Cursando a segunda faculdade, o cargo de confiança de ge-
rente de contas, dois anos sem férias, tudo isso a extenua-
va, nervos esticados ao máximo. Equilibrava-se como orquí-
dea negra, rara naquele mundo. [...] Ela se vigiava para não 
cometer o mínimo erro que pudesse expor a dúvidas a sua 
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capacidade. Debatia-se em noites insones por ter passado 
no funil de um gargalo estreito, privilégio que a revoltava ao 
ler nos jornais notícias sobre sem tetos, sem terra, desca-
misados, rebeliões, mortes estranhas, que as descoloridas 
palavras não enfatizavam serem pessoas negras, mas nas 
fotos ela reconhecia feições iguais às dela, sem retoques 
sociais (p. 229-230). 

Ruth, a personagem descrita no trecho anterior, é um retrato da afri-
canidade que, ao fugir das estatísticas, busca a todo tempo reafirmar-se e 
impor-se frente a uma sociedade predominantemente racista e machista. 
Nesse projeto, a mulher negra deixa de ser mera descrição estereotipada, 
como fora antes: agora, é ela própria a protagonista da sua história.  

Autoras e personagens se entrelaçam: ao falarem do cotidiano, de 
suas memórias, compõem uma produção que, longe de panfletária, carrega 
em si a sensibilidade e as mais profundas reflexões acerca das relações de 
subalternidade às quais foram submetidas ao longo da vida. É nesse viés 
que Evaristo (2005, p. 6) apresenta o seu conceito de “escre(vivência)”:  

Assenhoreando-se do poder falocêntrico branco, as escri-
toras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro 
imagens de uma autorrepresentação. Surge a fala de um 
corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. 
A escre(vivência) das mulheres negras explicita as aventu-
ras e as desventuras de quem conhece uma dupla condi-
ção, que a sociedade teima em querer inferiorizada, mulher 
e negra (p. 6).  

Nessa escrita, mulheres negras passam a se inscrever, se (re)inven-
tar, se autorrepresentar, num exercício de (auto)biografismo1. O corpo-mu-
lher-negra, suas vivências, se confundem com a ficção, num processo de 
que o Outro – não negro e não mulher – jamais poderia experimentar. A so-
ciedade que as cerca, os desatinos provenientes do racismo e do sexismo, 
somados ainda ao pertencimento a uma classe social, cuja maioria ainda é 
negra; tudo isso influi na subjetividade dessas escritoras e, consequente-
mente, se envencilha no ponto de vista veiculado em seus textos. 

DA SEXUALIDADE 

O amor se guarda só na ponta de um falo ou nasce também 
dos lábios vaginais de um coração de uma mulher para outra? 
(Conceição Evaristo) 
 

Como vimos anteriormente, nos escritos de mulheres negras, encon-
tramos temas recorrentes que englobam o universo afrofeminino: racismo, 
machismo, violência, identidade, dentre outros.  Suas vozes revelam os 
espaços que elas têm ocupado, seus medos, seus desafios e, como não 
poderia deixar de ser, seus desejos e amores. Desses desejos e amores, 

1-Adotamos, aqui, o posicionamento de Andréa Battistini (1997). O autor alerta para não confundirmos o gênero 
da autobiografia com o “autobiografismo”, ou seja, marcas genéricas do discurso autobiográfico utilizadas em out-
ros discursos. 
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emerge outro grupo historicamente silenciado: sujeitos homoeroticamente 
inclinados.  

Para melhor entendermos a questão, recorremos a Eribon (2000) 
quando ao falar de uma “homocultura”: identidades vinculadas ao homo-
erotismo, que funcionam, por assim dizer, enquanto estratégias de defesa 
destinadas a proteger esses sujeitos da sociedade que os ataca. Pensando, 
também, nessas estratégias, e conjugando-as aos estudos literários, 

Lugarinho (2010, p. 75) defende: 

Não creio na utopia e tampouco nas utopias, mas creio na 
atividade diária da revisão de paradigmas possibilitada pela 
experiência cotidiana. A oportunidade de, agora, pensar de 
como a literatura pode promover os direitos humanos no 
solo dos estudos gays e lésbicos é por demais necessária e 
bem-vinda; enfim, é a ousadia sonhada. 

Ao codificar as mediações e (des)construir verdades, a literatura apre-
senta-se como lugar privilegiado para a revisão de noções de ordem funda-
mentalista, características do cânone. Sobre essa revisão, Silva (2009, p. 
102) fala: 

[Trata-se de] todo e qualquer texto literário ou de ficção que 
represente prioritariamente [não exclusivamente] questões 
referentes à cultura gay, seja através de personagens [cen-
trais], de narradores, de falas, de discursos, de práticas dis-
cursivas, de alusões que exponham conflitos envolvendo su-
jeitos gays e não gays, numa demonstração de que a ficção 
vislumbra uma sociedade tolerante à diversidade sexual, ao 
mesmo tempo em que a mimetiza como homofóbica.  

A sonhada ousadia de trazer o homoerotismo para o âmbito da lite-
ratura viria, assim, desestabilizar os modos de perceber a realidade e de 
interpretar as subjetividades no que diz respeito à sexualidade. Um desafio 
que, quando unido à noção de escre(vivência), ganha um peso ainda maior, 
haja vista os silêncios e anonimatos impostos a mulheres negras e lésbicas 
ao longo da história. 

Essa conjunção – etnia, gênero e sexualidade –, aparece também nos 
escritos de Audre Lorde, escritora e ativista do feminismo negro. Em suas 
teorias, Lorde (2009) criticou a oposição binária entre homens e mulheres, 
além de focar na discussão de diferenças conflitivas individuais:  

Dentro da comunidade lésbica eu sou Negra, e dentro da 
comunidade Negra eu sou lésbica. Qualquer ataque contra 
pessoas Negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e 
milhares de outras mulheres Negras somos parte da co-
munidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays 
é uma questão Negra, porque milhares de lésbicas e gays 
são Negros. [...] Eu não posso me dar ao luxo de lutar por 
uma forma de opressão apenas2 (p. 220, tradução nossa). 

2-Trecho fonte: “Within the lesbian community I am Black, and within the Black community I am a lesbian. Any 
attack against Black people is a lesbian and gay issue, because I and thousands of other Black women are part of 
the lesbian community. Any attack against lesbians and gays is a Black issue, because thousands of lesbians and 
gay men are Black. […] I cannot afford the luxury of fighting one form of oppression only”. 
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Não há, pois, como falar de uma escrita afrofeminina sem pensar, 
também, em suas especificidades, suas interseções. Por isso, optamos pe-
las discussões acerca de gênero e de diversidade sexual, enquanto lócus 
de estudo, voltados especificamente para contos afrobrasileiros, de modo a 
contribuir para a enunciação desses diferentes modos de (re)existir.  

 
DA TRÍPLICE ESCRE(VIVÊNCIA): UMA ANÁLISE 

 
O primeiro conto analisado foi “Noites cariocas”, de Zula Gibi. Como 

já demonstrado em tópicos anteriores, ele denuncia desigualdades de gê-
nero e etnia no mercado de trabalho, por meio de sua protagonista, Ruth. 
Após anos de coerção e abuso de poder por parte do seu chefe, essa mulher 
negra enfim consegue desfrutar das tão sonhadas férias no Rio de Janeiro.  

Chegando ao hotel, sente-se sozinha e resolve visitar o piano-bar. Lá, 
conhece Marlene: “sentada à sua frente, vislumbrou uma bonita mulher, 
dessas que não se sabe classificar se é mulata, negra, ou de que cor é e que 
no eufemismo racista é chamada de brasileira típica. Revelou estar moran-
do em Nova York havia mais de dez anos” (GIBI, 2007, 

p. 231). As duas resolvem caminhar pela praia. Entre um questiona-
mento e outro, Marlene segura Ruth pela mão e revela: “I’m a lesbian”. Eis 
o ápice do conto. “Saí do Brasil covardemente com a desculpa de estudar 
porque eu me sentia diferente, havia algo em mim” (p. 233). 

Entendemos que esse sentir-se diferente provém justamente dos con-
flitos envolvendo sujeitos gays e não gays, mencionados por Silva (2009), 
e das regulações heteronormativas sobre o corpo, especialmente o da mu-
lher. Ora, podemos inferir tamanhas as implicações seriam para uma mulher 
negra assumir-se lésbica em uma sociedade fundamentalmente patriarcal, 
branca e, para completar, lesbofóbica. É somente na fuga do seu país, no 
contato com outros mundos, que Marlene consegue se reencontrar com o 
corpo ao qual pertence.  

Ruth, que até então nos fora descrita enquanto heterossexual, parece 
ficar balançada com o que ouve. No entanto, é somente após alguns dias 
de encontros e desejos reprimidos que a relação, enfim, se concretiza. “As 
duas nuas enlaçadas, pernas em vãos de pernas confundindo corpos fun-
didos, fizeram o pacto de não solidão. Fim de férias” (GIBI, 2007, p. 237).  

Corpos-mulheres-lésbicos se fundem e percorrem as veredas da me-
mória, sabendo que esse pacto não é solitário. Embora não possamos afir-
mar que o conto analisado se pauta em uma autoria lésbica, consideramos 
que o processo de escre(vivência) também traz consigo o direito de se res-
significar. Desse modo, ao tratar das possibilidades múltiplas de mulheres 
negras exercerem suas sexualidades, a autora acaba por fortalecer a luta 
por uma visão positiva de sujeitos do mesmo gênero que se amam. 

Diferentemente da narrativa anterior, de linguagem clara e sem mui-
tas delongas, o terceiro e último conto a ser analisado, “Amigas”, de Miriam 
Alves, comunica pelas entrelinhas. A narradora, cujo nome não nos é dito, 
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relembra momentos e diálogos da noite anterior que, em primeira instân-
cia, parecem fruto de sua imaginação. No entanto, ela afirma: “não tinha 
sido um sonho!” (ALVES, 2003, p. 107). 

Aparentemente, ela havia recebido a visita de cinco mulheres: “Ema-
nava de cada uma um brilho especial, inexplicável, próprio das pessoas que 
encontravam suas próprias vidas. Irradiavam um bem-estar vindo de um 
tempo. Um Tempo! Movimentavam-se mais leves, mais certas” (ALVES, 
2003, p. 104). Mulheres que brilham por serem protagonistas de sua pró-
pria história. Mulheres que não mais se subordinam a homem algum. Mu-
lheres que inspiram força e poder. Mulheres que, ao deixarem seu rastro de 
luz, impulsionam nossa narradora-protagonista a trilhar novos caminhos, 
viver novas experiências: 

Todas, cada qual na sua vez, acariciaram-se, experimen-
tando sensações próprias e únicas. [...] Juntas, misturamos 
nossas marcas, trocamos e espalhamos belezas. Havíamos 
nos reconhecido como um clã distinto. Quem sabe éramos 
herdeiras das sacerdotisas Geledés, e por uma trajetória 
trágica tínhamos comido o fruto da árvore do esquecimento. 
E naquela tarde juntaram-se em nós os murmúrios de vozes 
seculares, infundindo verdades, quem sabe?  (ALVES, 2003, 
p. 106, grifos nossos). 

Ao citar as Geledés, uma forma de sociedade secreta exclusivamen-
te feminina, proveniente da tradição Yorubá, a narradora reitera o poder 
presente nas “amigas”. Forte representação da feminilidade negra, essas 
mulheres carregam em si todas as possibilidades do mundo, inclusive a de 
se relacionarem, misturarem suas marcas, com quem bem quiserem. 

  Lembramos, neste ponto, a fala de Audre Lorde (1984): 

Evidentemente, mulheres empoderadas são perigosas. Por 
isso, somos ensinadas a separar o erotismo de quase todas 
as áreas de nossas vidas. [...] Em contato com o erótico, 
nos rebelamos contra todos os estados de nosso ser que 
não são próprios de nós, que nos foram impostos, como a 
resignação, o desespero, o autoaniquilamento, a depres-
são, a autonegação3 (p. 55-58, tradução nossa)

Assim, pensamos que o erotismo presente em “Amigas” é encarado 
como uma força vital, energia que impulsiona essas personagens femini-
nas a conhecerem seus sentimentos mais profundos e lutarem contra tudo 
aquilo que as oprime. É essa força que faz com que o clã distinto transgrida 
um processo histórico de privações e imposições sobre o corpo-mulherne-
gra e coma o “fruto da árvore do esquecimento” – que funcionaria justa-
mente como uma recusa aos preceitos morais vigentes.  

3-Trecho fonte: “Of course, women so empowered are dangerous. So we are taught to separate the erotic demand 
from most vital areas of our lives other than sex. […] In touch with the erotic, I become less willing to accept pow-
erlessness, or those other supplied states of being which are not native to me, such as resignation, despair, self-ef-
facement, depression, self-denial”.  



82

Em suma, na escre(vivência) aqui apresentada, o erótico está dire-
tamente ligado ao prazer das mulheres, à experimentação de novas sensa-
ções. Nela, já não cabe mais à mulher um erotismo puramente vinculado à 
norma, à reprodução, à constituição familiar, ou ao prazer do Outro. Esses 
escritos transcendem o poder patriarcal e reivindicam poder a mulheres 
negras e lésbicas – inclusive o de viver seus próprios desejos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escrever pode ser uma espécie de vingança, desafio, um 
modo de ferir o silêncio imposto ou, ainda, executar um 
gesto de teimosa esperança.  
(Conceição Evaristo) 
 

Neste trabalho, tivemos como objetivo central ler e discutir contos de 
autoria afrofeminina que fizessem, prioritariamente, em sua trama, alusões 
a mulheres negras e lésbicas, fossem elas as personagens centrais ou as 
narradoras, presentes em conflitos primordiais ou mesmo em discursos. 
Para fins de embasamento teórico, traçamos um percurso por cada uma 
das três áreas que compõem a base das nossas análises: questões étnicas, 
de gênero e de diversidade sexual. Em seguida, dedicamo-nos a analisar 
os contos selecionados, buscando refletir sobre a trajetória de cada uma de 
suas personagens, à luz do que Conceição 

Evaristo (2005) chama de “escre(vivência)”: corpos que se autorre-
presentam, que falam a partir de sua própria condição na sociedade. 

Finalizadas as considerações de cunho teórico e crítico, demos início 
à análise dos contos. Conhecemos cada uma dessas personagens: Ruth, 
Marlene, as “amigas”. Todas elas negras, todas elas a vivenciarem o ero-
tismo entre iguais. A cada linha, vimos memórias de criadoras e criaturas 
se fundirem, ao mesmo passo em que consolidavam uma visão positiva do 
erotismo entre dois seres do mesmo gênero. 

Percebemos, enfim, que há, sim, no nosso corpus, uma consonân-
cia entre criação e (auto)biografismo. Ao representarem a força da mulher 
negra e lésbica, as adversidades que enfrentam desde o plano social até o 
emocional, Alves e Gibi renunciam à autoridade branca e falocêntrica, que 
também as oprime, e traçam estratégias emancipatórias para suas seme-
lhantes. Além disso, ao inserirem personagens lésbicas no âmbito dos Ca-
dernos Negros, também se ressignificam e colaboram para a superação de 
ideais opressivos, procedentes da lesbofobia e de preconceitos de qualquer 
ordem.   
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PRODUÇÃO DE DISCURSOS SOBRE A INTERSEXUALIDADE:
(DES)ENCAIXES DA NORMA BINÁRIA DE GÊNERO

FABIANE DIONELLO BRANCO
PAULA REGINA COSTA RIBEIRO

FURG - Universidade Federal do Rio Grande  

Introdução

Neste artigo, analisamos as enunciações presentes em pesquisas 
acerca dos sujeitos intersexos, no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes1. 

Se revisitarmos a história, é possível perceber que o termo hermafro-
dita é a mais antiga nomeação dada aos sujeitos que possuem algum “dis-
túrbio/anomalia” nos órgãos genitais femininos ou masculinos, ou apresen-
tem dois órgãos genitais. O termo intersexualidade, por sua vez, emerge 
com o geneticista americano Richard Goldschmidt que introduziu o termo 
”intersexual” englobando todos os “desvios sexuais”, entre eles o hermafro-
ditismo (GUANCHE, 2009). Assim, ainda hoje, a medicina utiliza o termo 
“intersexualidade” como um termo que define melhor os sujeitos que podem 
nascer ou não com uma genitália ambígua, isto é, sem definição de femini-
no ou masculino. No Brasil, em 2006, a partir das definições do Consenso 
de Chicago2, passou-se a utilizar a nomenclatura Anomalias da Diferencia-
ção Sexual - ADS, tal como adotada pelo Conselho Federal de Medicina, a 
qual veio substituir aquilo que era até então referido na literatura inglesa 
como “intersexo”, termo que abrangia os diagnósticos de hermafroditismo 
verdadeiro e pseudo-hermafroditismo masculino ou feminino. 

Com base nesses movimentos e no propósito deste estudo como es-
tratégia para a produção dos dados da pesquisa, utilizamos o Catálogo de 
Teses e Dissertações da Capes. Nessa base, utilizamos os descritores – her-
mafroditismo, intersexualidade e “Anomalias da Diferenciação Sexual” para 
selecionarmos as dissertações e teses, a partir do ano de 2006, onde foi 
realizado o Consenso de Chicago, até o ano de 20163. Analisamos as enun-
ciações produzidas nas falas dos sujeitos intersexos com Hiperplasia Adre-
nal Congênita (HAC), Síndrome da Insensibilidade aos Andrógenos (SIA) 
1-Esse trabalho é um recorte da dissertação de mestrado, no PPG Educação em Ciências, intitulada “Corpos interse-
xo: borrando fronteiras da norma binária”.
2-É o documento elaborado por um grupo de “especialistas» que aponta  a reformulação mais atual e elaborada para 
identificar algumas diretrizes no “manejo” e “diagnóstico” de pessoas nascidas com corpos sexualmente “não stan-
dards”.
3-O recorte temporal está relacionado aos prazos para finalização da pesquisa que foi desenvolvida.



85

e Hipospádia, dos familiares e dos/as profissionais da área da saúde que 
foram entrevistados em nove (09) dissertações e quatro (04) teses4. En-
tendemos que outras enunciações poderiam compor o corpus de análise e, 
portanto, outros direcionamentos poderiam emergir. Entretanto, problema-
tizamos àquelas que evidenciam o processo de constituição e normalização 
dos sujeitos intersexos e que emergiram a partir das dissertações e teses 
analisadas. A partir da análise dessas enunciações foi possível verificarmos 
o discurso biológico entrelaçado ao discurso médico, ao discurso do gênero 
inteligível e aos atributos sociais visando, de alguma forma, a “garantir” e/
ou a aproximar o sujeito à norma binária de gênero.

A fim de problematizar essa produção discursiva, buscamos traçar 
algumas interlocuções que Foucault vem propondo em seus escritos e pes-
quisas. Segundo ele, o discurso é sempre uma prática; é constitutivo das 
“coisas”; signos existem para além de nomear ou representar a “realidade”. 
Mas o que será esse “além”, esse “a mais”, que, segundo Foucault, é neces-
sário fazer emergir e cuja descrição será a tarefa primordial do/a estudio-
so/a ocupado/a com as “coisas ditas”. 

Analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os 
laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coi-
sas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prá-
tica discursiva. Essas regras definem a existência muda de 
uma realidade, não o uso canônico de um vocabulário, mas 
o regime dos objetos. [...] consiste em não mais tratar os 
discursos como conjunto de signos (elementos significan-
tes que remetem a conteúdos ou a representações), mas 
como práticas que formam sistematicamente os objetos de 
que falam (FOUCAULT, 2009, p. 55).

Por esse viés, nas análises das dissertações e teses, vamos olhar e 
analisar as “coisas ditas” sobre a intersexualidade, ou seja, não nos interes-
sa o que está por detrás do que vem sendo dito e/ou quais as intenções ao 
dizer isto ou aquilo. O foco do estudo, a partir das aproximações com o que 
Foucault problematiza acerca da produção discursiva, é pensar os discursos 
que vêm sendo produzidos sobre os sujeitos intersexos.

Intersexualidade: norma binária?

 O sujeito marcado como intersexo, por se encontrar fora do bina-
rismo de gênero, e, por não atender a norma, ataca a normatividade, des-
constrói uma perspectiva de gênero ou, podemos dizer ainda, que constrói 
outra norma: a perspectiva de um gênero não normalizador.

Para Butler (2008), a nossa identidade sexual e de gênero não reflete 
estruturas naturais como os hormônios, cromossomos e o fenótipo, já que es-
ses fatores determinam apenas o sexo biológico. Ela problematiza a premissa 

4-A partir dos casos analisados nas dissertações e teses, percebemos que a categoria de intersexualidade que se 
apresentou com maior frequência foi a (HAC), (56 casos), seguida  da SIA, (8 casos) e hipospádia (2 casos). Nesse 
sentido, as análises que serão realizadas terão como exemplificação as enunciações produzidas pelos sujeitos que se 
enquadraram nessas três categorias de intersexualidade. 
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construída acerca da distinção sexo/gênero, ou seja, sexo é natural e gênero 
é construído, “nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino” 
(BUTLER, 2008, p. 26). Assim, o conceito de gênero culturalmente construído 
é diferente do sexo que aparece como naturalmente adquirido. E essas foram 
as bases para a defesa da desnaturalização do senso comum, de fragilidade 
feminina e força masculina, as quais até hoje evidenciam preconceitos. 

Essa construção do gênero se dá desde muito cedo, conforme afirma 
Butler (2008, p. 162): 

A marca do gênero parece “qualificar” os corpos como cor-
pos humanos. O bebê se humaniza no momento em que a 
pergunta “menino ou menina” é respondida. As imagens 
corporais que não se encaixam em nenhum desses gêne-
ros ficam fora do humano, constituem a rigor o domínio 
do desumanizado e do abjeto, em contraposição ao qual o 
próprio humano se estabelece.

Esse bebê torna-se não humano e/ou desumanizado por não per-
tencer ao padrão hegemônico, e também não obedecerá às normas de 
inteligibilidade social, construídas através da relação entre sexo, gênero e 
sexualidade. Para Butler (2008, p. 38), inteligíveis são os gêneros que ins-
tituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, 
prática e desejo sexual. Ainda de acordo com a autora, o gênero antecede 
o sexo por ser construção sociocultural, na medida em que é produzido e 
reproduzido pelo corpo social, ensejando efeitos de todas as ordens. Toda-
via, não pode, definitivamente, ser confundido como consequência do sexo 
biológico. 

Nesse viés, Butler (2008) apresenta o conceito de performatividade 
em que afirma que nós agimos como se este “ser um homem” ou “ser uma 
mulher” fosse uma realidade interna, ou algo que, simplesmente, é uma 
verdade sobre nós, um fato sobre nós. Então, dizer que o gênero é perfor-
mativo é dizer que ninguém pertence a um gênero desde sempre. 

Segundo Butler (2008), na sociedade Ocidental, de acordo com o 
padrão hegemônico apresentado ser totalmente masculino ou feminino, é 
o padrão que se apresenta, mas quem não obedece a esse padrão, estará 
excluído da norma, pois ela confere inteligibilidade ao campo social e nor-
matiza-o para nós e, assim, estar fora da norma é continuar, em certo sen-
tido, a ser definido em relação a ela. 

Dessa forma, a patologização das experiências ou expressões de gê-
nero fora da norma começou a se configurar como um mecanismo que 
assegura a própria existência da naturalização das identidades. Portanto, 
quem transgredir a norma é diferente, estranho, abjeto. 

Esses sujeitos em desacordo com a norma, tratados como monstros, 
segundo Foucault (2001), ganham força por sua capacidade de inquieta-
ção e violação da lei. Em seus estudos, Foucault (2001) nos apresenta 
“figuras” ou “elementos” que constituem o domínio da anomalia no século 
XVIII. Dentre eles temos o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido, e a 
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criança masturbadora. Surge o que ele chamou da “genealogia da anomalia 
humana”, uma genealogia dos indivíduos anormais que se formará a partir 
do estabelecimento de uma rede regular de saber e poder entre essas três 
figuras.

O anormal do final do século XIX e parte do século XX, segundo Fou-
cault (2001), é um monstro do cotidiano, um monstro banalizado. Esse 
monstro sexual é um misto dos dois sexos: quem é, ao mesmo tempo, ho-
mem e mulher, é um monstro? Monstro porque é contra a ordem e a regra 
ordinária da natureza, que separou o gênero humano em machos e fêmeas. 

Seguindo a discussão, Foucault (2001) apresenta alguns casos como 
o de Antide Collas, um hermafrodita que tinha os dois sexos, dizia-se, por 
ter se relacionado com Satanás e que, por isso, foi torturado até confessar 
esse relacionamento e em seguida queimado vivo por ser hermafrodita. Há 
também o caso do hermafrodita de Rouen que foi batizado como mulher, 
mas se reconhecia homem e era casado com uma viúva. Quando foi desco-
berto, passou então por um exame médico, feito por uma junta examina-
dora constituída por um médico, um boticário e dois cirurgiões. Como não 
foi encontrado nenhum vestígio de virilidade, foi condenado à morte, porém 
buscou recurso e a pena foi suspensa, sendo interditado de qualquer tipo de 
relações sexuais.  Foucault (1981), também publica a história de Herculine 
Barbin, século XIX, que se descobriu hermafrodita após 20 anos de vida, 
tempo pelo qual viveu como mulher. Foucault ao recuperar e publicar esse 
diário pessoal, retrata a angústia do não-pertencimento. Para ele, Hercu-
line é alguém fora do contexto social e da vida cotidiana, que luta contra 
as normas instituídas pela sociedade, revelando as narrativas a partir da 
constituição histórica da subjetividade dos sujeitos.

A intersexualidade: o binarismo e o sexo como agente regulador

O sexo, como um agente de regulação social, é causa da constante 
busca pelo pertencimento em uma das duas faces do binarismo. Ele institui 
e mostra que só podemos ter duas possibilidades de visibilidade, ou seja, 
se é homem ou mulher. Paul Preciado, em uma entrevista ao La Vanguar-
dia, quando interrogadoa sobre sua identidade de homem ou mulher, res-
pondeu: “Essa pergunta reflete uma ansiosa obsessão ocidental [...], a de 
querer reduzir a verdade do sexo a um binômio”. (SANTOS, 2013).  

Para Santos (2013, p. 03), 

A maioria das sociedades, em prol da preservação do seu 
sistema sexual binário normativo, não reconhece o interse-
xo como mais uma variação sexual, mas como deformação 
patológica. A reflexão sobre a intersexualidade, tomada 
aqui pelo recurso à biologia, à filosofia, à teoria feminista e 
à teoria queer, é fundamental para desconstruir aquele sis-
tema e permitir o reconhecimento de uma variação sexual 
positiva.



88

Os seres humanos, especialmente no Ocidente, foram produzidos a 
partir de ideais da modernidade – estabilidade, fixidez, ciência como “a 
verdade” – e, assim, parecem não conseguir pensar e olhar para a socie-
dade se não classificarmos e/ou categorizarmos os sujeitos. No entanto, 
existem pessoas com características que não nos permitem classificá-las 
em um grupo ou outro. Algumas dessas características, que na sociedade 
em que vivemos vão nos classificando enquanto homens e mulheres, são 
percebidas logo após o nascimento. Com isso, a ausência e/ou questio-
namentos sobre essas características, faz emergirem algumas dúvidas do 
tipo: o pênis é grande demais para ser um clitóris, porém pode ser pequeno 
demais para ser um pênis funcional; em outros casos há vagina e pênis, 
vagina e testículos. Já em outros sujeitos, algumas dessas características 
começam a surgir, à medida que ocorre o desenvolvimento do que pare-
cia “normal”, com o aparecimento de outras diferenças, como a barba que 
nasce no rosto de uma menina,  a menstruação que não acontece mesmo 
em idade “própria” para sua ocorrência, as mamas que começam a surgir 
em um menino, entre outras características, permitindo, assim, que esses 
sujeitos, que têm sua posição social questionada a partir dessas marcas 
biológicas, acabem sendo nomeados como intersexos.

Segundo Pino, a intersexualidade se constitui muito mais como uma 
identidade invisível, ou seja, pouco se fala dela e há pouco tempo é que ela 
deixou de ser um assunto restrito à área médica e biológica, passando a ser 
discutida por outros campos de saber como a sociologia, a crítica feminista 
e a teoria queer. Para a autora (PINO, 2007, p. 152), “A intersexualidade 
suscita importantes reflexões sobre os paradoxos identitários quase invisí-
veis, propiciando análises sobre a construção do corpo sexuado, seus signi-
ficados sociais e políticos, assim como sobre o processo de normalização e 
controle social não apenas dos intersex, mas também de todos os corpos”.

Nesse sentido, a intersexualidade suscita um antigo problema que é 
a restrição das identidades de gênero ao binarismo homem-mulher. Tudo 
inicia logo após o nascimento, quando surge a dúvida: É menino ou meni-
na? Essa ambiguidade genital faz com que a medicina inicie uma série de 
intervenções corporais cirúrgicas ou medicamentosas para que possamos 
perceber os significados sociais e culturais atribuídos ao corpo, assim como 
as relações políticas que constroem esses corpos.

Esse conjunto amplo de corporalidades possíveis não diz somente 
sobre a genitália ambígua, embora essa seja a mais frequente. Há também 
casos de recém-nascidos com genitais identificáveis com determinado sexo, 
porém pouco representativos como – clitóris grandes e pênis pequenos que 
são chamados de «femininos masculinizados» ou «masculinos feminiliza-
dos”. Assim, para Cabral (2003), esses variados estados intersexuais, nos 
fazem pensar na intersexualidade como um termo socialmente construído, 
o qual reflete a condição biológica, ou seja, os corpos realmente apresen-
tam características que divergem dos corpos masculinos ou femininos. 
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Ainda segundo Cabral (2003), os protocolos médicos são atraves-
sados por questões de gênero, sendo também misóginos, homofóbicos e 
heterossexistas. Na maioria dos casos, criam-se corpos femininos por ques-
tões que transcendem a ordem biológica e cirúrgica, pois, tanto do ponto de 
vista médico e do saber biológico, quanto dos anseios sociais, é mais fácil 
criar corpos passivos dos quais se exige pouca atividade e sensibilidade. 

É importante ressaltar que essa produção, ou melhor, definição, en-
quadramento desse corpo intersexo é fundamental para os movimentos 
posteriores, ou seja, a atribuição do gênero – masculino ou feminino – e 
para o desenvolvimento da sexualidade, ou poderíamos dizer da heterosse-
xualidade, visto que esse é o padrão socialmente aceito. Por isso, homens 
com pênis pequeno ou mulheres com clitóris grande podem ameaçar a 
conduta sexual que deve se desenvolver em termos heterossexuais. Assim, 
a atribuição do sexo é apenas o primeiro momento do tratamento médico 
da intersexualidade. A partir dessa primeira designação, há a expectativa 
dos familiares e o controle médico para que o gênero se desenvolva de ma-
neira coerente com o sexo designado. Porém, há casos como o do ativista 
intersexo Cabral: “A diferença na genitália não pode justificar, sob nenhum 
pretexto, qualquer que seja hierarquias éticas e políticas: não pode justi-
ficar a mutilação, porque nunca normaliza, mas faz o oposto. Para nós, a 
mutilação cria um status permanente da violação dos direitos humanos e 
desumanidade” (CABRAL, 2004, p. 01). 

Assim, compreendemos a intersexualidade como uma experiência de 
um corpo vigiado, punido, controlado e construído pelos saberes médicos. 
Na sociedade heterossexista em que vivemos, não basta (re)criar e (re)
construir corpos de homens e mulheres dentro do modelo heteronormativo. 
Devemos socializá-los, direcionando-os/as a inscreverem em seus corpos 
os atributos de gênero vigentes em nossa sociedade.

Produção do discurso biológico: (des)encaixes da norma binária de 
gênero

Com base nas discussões produzidas até o momento neste artigo, a seguir 
apresentaremos um exercício de análise dos discursos presentes nas disserta-
ções e teses analisadas que discutem acerca da intersexualidade, dialogando 
com autores/as estudiosos/as dessa temática. Nesse movimento, buscamos 
destacar alguns aspectos que permeiam a teia discursiva sobre a intersexuali-
dade e que podem contribuir para que possamos compreender a produção dos 
discursos sobre os sujeitos intersexuais.  

Ao tomarmos os discursos produzidos pelos sujeitos intersexuais, seus 
familiares e profissionais da saúde como casos de análise presentes nas dis-
sertações e teses analisadas, percebemos que os discursos produzidos, em sua 
maioria, são marcados pelo caráter biologicista e essencialista.  O interior e o 
exterior dos corpos de homens e mulheres é medido, comparado e quantificado 
com o objetivo de produzir saberes e verdades sobre seu sexo, sua sexualidade 
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e a inserção desses sujeitos na sociedade, a partir de um direcionamento para 
uma das categorias da norma binária. Dessa forma, a seguir analisaremos as 
três categorias que emergiram a partir das análises: o discurso biológico, en-
trelaçado ao discurso médico; ao discurso do gênero inteligível; e o discurso 
dos atributos sociais.

O discurso biológico entrelaçado ao discurso médico

A partir da análise das enunciações uma categoria que emergiu foi o dis-
curso biológico entrelaçado ao discurso médico. Segundo Foucault (2001), no 
período compreendido entre o final do século XVIII e o início do século XIX, o 
discurso médico-científico assume a sua autoridade em declarar corpos como 
normais e anormais e/ou masculinos e femininos. Os estudos sobre as anormali-
dades começam a ganhar relevância a partir das nomeações e explicações sobre 
o desviante, do fora da norma.

Com o intuito de conhecer e desbravar esse sujeito que foge às normas/
regras sociais, alguns saberes médicos passam a ser produzidos para enquadrá-
-lo, ou seja, torná-lo homem ou mulher. O monstro passa a ser entendido como 
anormal porque estabelecemos uma norma que o analisa e o classifica como 
alguém que escapa aos padrões. Assim, a partir de uma suposta “verdade” do 
sujeito a respeito do sexo, na medida em que a intersexualidade passa a ser 
concebida como consequência de uma desordem orgânica, o sujeito intersexo 
passa a ser inscrito na sociedade visto como uma questão de ordem biomédica.

Um dos primeiros aspectos que observamos sobre esses sujeitos interse-
xo, nas pesquisas analisadas, foram os relatos dos familiares (mães ou pais) e 
dos profissionais da saúde que descrevem como é lidar com esses sujeitos que 
fogem às regras por  terem uma genitália ambígua e não poderem ser classifica-
dos como homem ou mulher. 

São esses bebês intersexuais, então, que revelam toda uma necessidade 
de normalização. Para Butler (2008), não ter um sexo é impossível no sistema 
(hetero)sexual. “Ser menino” ou “ser menina” constituem características que 
possibilitam a humanidade da “pessoa”, um corpo que não remete a nenhum dos 
dois gêneros é submetido ao campo do não humano, do abjeto.  

Com relação a essa questão, nas enunciações dos familiares e dos profis-
sionais da saúde, foi possível perceber que, quando acontece o nascimento de 
uma criança intersexo, é dito que a família fica desestruturada e confusa pelo 
diagnóstico associado à falta de conhecimento frente à intersexualidade. Além 
disso, há o choque e a negação diante do diagnóstico, como podemos observar 
nas seguintes enunciações:

“[...] quando eu fui no berçário, ããhh eu tava amamentando 
e aí veio uma moça que eu acho que não era a pediatra,[...] 
mas uma moça que veio da genética, me disse: diga para seu 
esposo não registrar seu bebê porque a gente não sabe se é 
menino ou menina.” Aí ela me disse: olha, a gente não tem 
certeza [...] mas não te preocupa, porque se ela for menina, 
isso aí [o pênis], vai sumir...”. (Mãe -  HEMESATH, 2010, p. 51)
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A partir desse caso narrado, podemos perceber que o apoio e a pre-
sença de uma equipe de profissionais da área da saúde na acolhida dessas 
famílias fragilizadas por esses nascimentos é importante, visto que consti-
tuem o que nomeamos como anormal, pois fogem às leis da natureza, de-
vido à ambiguidade de sua genitália externa e/ou interna e, assim, devido 
a não correspondência sexo-gênero acabamos por não nomear o gênero a 
que pertencem essas crianças. Butler  (2008, p. 162), aponta que as “ima-
gens corporais que não se encaixam em nenhum desses dois gêneros ficam 
fora do humano, e constituem a rigor o domínio do desumanizado e do ab-
jeto, em contraposição ao qual o próprio humano se estabelece”.

Nas dissertações e teses analisadas é possível perceber também que 
a família nomeia “por diferente” o bebê recém-nascido ou as crianças maio-
res. Além disso, escondem e isolam esses bebês e/ou crianças com a fina-
lidade de não ter que apresentar o gênero desses sujeitos para os outros, 
como podemos observar nas seguintes enunciações:

“Mas aí a gente nunca disse nada a ninguém (sobre a con-
dição da criança). Só quem sabe é eu, o pai dela, a minha 
mãe e o pessoal lá de casa... Mas eu explico: “Ó Camily 
tem isso, Camily é aquilo”. Até para trocar ela a gente tinha 
vergonha de trocar na frente dos outros, porque era meni-
na e ver aquele negocinho e falava: é menino ou menina? 
A Dra. disse: nada de conversa, nada de explicação, nada 
de comentário, onde tiver comentário, sai de fininho, corta 
a conversa e dá a volta por cima”. (Mãe - CANGUÇÚ-CAM-
PINHO, 2008, p. 62).

Na enunciação, percebemos algumas estratégias utilizadas pelas famí-
lias para que não existam suspeitas e/ou dúvidas sobre o gênero do bebê e/
ou criança. Assim, para Foucault (2001, p. 9), “em uma sociedade como a 
nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão [...]”. Sabe-se bem 
que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qual-
quer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. 

Em outras enunciações é possível perceber que diferentes estratégias 
são utilizadas a fim de que não se conheça esse corpo anormal. Essas estra-
tégias acabam por regularizar e direcionar as ações dos sujeitos para ocul-
tar aqueles e aquelas que se desviam da norma, ou seja, há uma vigilância 
permanente do comportamento desses sujeitos e a produção de técnicas de 
adestramento que disciplinam seus corpos. 

Outro aspecto que emergiu nas enunciações foi: Como é possível 
ter uma identidade, se o sujeito não possui um sexo correspondente ao 
gênero? Assim, um conjunto de medidas regulatórias são produzidas pela 
medicina para corrigir esses indivíduos, exercendo sobre eles, uma série 
de diagnósticos e padrões para normalizar suas ações. Diferentes medidas 
regulatórias e “reparadoras”, como a hormonoterapia e as cirurgias, recaem 
sobre esses indivíduos, ora pensados como “imperfeições da natureza”, ora 
como possíveis desviantes morais. Assim, a medicina age para atingir o pa-
drão biológico desses corpos.
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Podemos perceber o quanto as cirurgias corretivas visam à definição 
de um corpo que seja compatível a uma identidade de gênero, numa ten-
tativa de aproximá-lo ao padrão binário (masculino ou feminino), ou seja, 
como coloca Preciado (2015, p. 79) “uma nova aparência de natureza”. Na 
enunciação, podemos ver como a cirurgia busca evitar a ambivalência da 
genitália e possibilitar a constituição da identidade dos sujeitos: 

”É uma cirurgia complicada, que nem sempre dá um 
resultado final bom. Pode sentir dor na relação sexual. Que 
vira uma vagina, né. [Seria difícil reconstruir?] Quando é 
muito virilizado parece que é mais difícil, porque eles pegam 
o clitóris e invertem, pra não tirar, né, senão a pessoa não 
vai ter sensibilidade nenhuma. Consigo imaginar, se é muito 
grande, como você vai conseguir inverter aquilo?” (Médico 
- PIRES, 2015, p. 85).

Observamos nesses relatos das cirurgias que podem ser realizadas, 
que todas elas têm como sentido único a normalização desses sujeitos a 
fim de enquadrá-los em uma das duas opções binárias. Outra tecnologia de 
reparação é a hormonoterapia como se apresenta a seguir: 

“[...] no dia da reunião multidisciplinar, Marcos completa-
va 29 dias de internação. A questão clínica mais arriscada, 
disse um dos médicos endocrinologistas, estava resolvida 
– a desidratação havia sido tratada. Para evitar que outras 
crises ocorressem, era preciso dar ao paciente doses de um 
hormônio esteroide do tipo “glicocorticoide” para regular 
a insuficiência adrenal e suprimir a produção excessiva de 
hormônios androgênicos.” (Médico - PIRES, 2015, p. 68).

Nesses casos relatados, são apresentadas formas de normalização des-
ses sujeitos. Essa normalização ocorre devido ao padrão heteronormativo de 
que uma menina tenha uma vagina para se perceber como “mulher”, da mes-
ma forma que os meninos tenham pênis e testículos para se reconhecerem 
“homens”. Essas genitálias serão normalizadas pela cirurgia corretiva ou pela 
hormonoterapia. 

Embora existam dúvidas, controvérsias e a falta de consenso em tantos 
pontos centrais, que emergem ao longo da existência das pessoas trans, eles 
são submetidos a diferentes intervenções pela necessidade de normalização 
dos seus corpos.  

Assim, são levados em consideração os critérios sociais que se esperam 
para cada gênero, visando à normalização. Para o gênero feminino, preserva-
-se especialmente a manutenção da capacidade reprodutiva, a possibilidade 
de ter relações sexuais prazerosas e poder ser penetrada por um pênis. Para 
o gênero masculino, preserva-se o tamanho e a possibilidade de ereção do 
pênis, a capacidade de sentir prazer, associado à ejaculação, à capacidade de 
penetração de uma vagina, à reprodução e à possibilidade de urinar em pé 
(PINO, 2007). 
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Dessa forma, vivemos em uma sociedade que se constituiu acredi-
tando que a verdade do sujeito está no ser masculino ou feminino, pois, 
somente assim, o ser humano se concretizaria no padrão binário, valori-
zando o biológico e desconsiderando qualquer outra forma de corporali-
dade. Porém, há sujeitos que nascem com características  ambíguas em 
suas genitálias, não se encaixando nos modelos socialmente aceitos para os 
corpos masculinos ou corpos femininos por portarem órgãos reprodutivos 
e anatomia sexual que destoam do binarismo considerado como normal. 
Esses sujeitos, por nascerem assim, são relegados à invisibilidade social e 
violados em sua dignidade. 

O discurso biológico entrelaçado ao discurso inteligível

Nas análises das enunciações, outro discurso que emergiu foi o discur-
so biológico entrelaçado ao discurso de gênero inteligível, ou seja, não basta 
ter o sexo adequado ao gênero, como já foi discutido anteriormente, mas a 
tríade tem que ser mantida, como coloca Butler, sexo-gênero-sexualidade. 

Para Butler (2008, p. 25), “em nossa sociedade estamos diante de 
uma ordem compulsória que exige a coerência total entre um sexo, um gê-
nero e um desejo/prática que são obrigatoriamente heterossexuais.” A essa 
relação entre sexo-gênero-desejo, damos o nome de gênero inteligível.

Nas enunciações encontradas no material empírico desse estudo, so-
bre os sujeitos intersexos, foi possível compreender como a determinação 
de um gênero na infância, a partir de determinadas marcas biológicas, pode 
traçar normas de inteligibilidade social, construídas através da relação su-
postamente coerente entre sexo, gênero e sexualidade. Destacaremos uma 
dessas enunciações:

“Eu vim fazer tratamento aqui mais porque eu fui registra-
do como menina, né?” [...] Era Mariane até os treze anos. 
Eu sinto que eu sou um homem, né? Eu não sei, depois de 
uns treze anos pra cá, ai acho que eu comecei a me inte-
ressar por meninas, não sei, não sei”. Onde está o testículo 
Marcos? Por dentro aqui, onde fica a vagina, fica por dentro 
um pouco, assim, escondido, né?” Que nem do jeito que eu 
era, pelo menos eu vim optar por masculino, né? Que pro 
feminino ia ficar mais difícil e também não me sinto bem 
como feminina”. (Sujeito Intersexo - BLEY, 2009, p. 68).

Butler (2008) nos apresenta que a identidade de gênero se torna 
inteligível mediante a uma matriz cultural, onde se exige que as “identida-
des” que subvertem a heteronormatividade não possam “existir”. Portanto, 
heterossexualizar o desejo requer e institui as oposições binárias entre o 
“feminino” e “masculino” que são compreendidas, respectivamente, como 
expressões da “fêmea” e do “macho”, biologicamente falando, e com a fina-
lidade de reprodução. Para exemplificar essa questão podemos pensar em 
uma mulher grávida, cuja criança que está no seu ventre tenha uma vagi-
na, será uma menina e deverá sentir desejo por meninos. Assim, os corpos 
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intersexuais por não apresentarem características facilmente identificáveis 
precisam ser corrigidos para que possam ter um gênero inteligível. Assim, 
essas meninas tornam-se meninos a fim de se enquadrar na norma estabe-
lecida que é ter um pênis, ser homem e ter desejo por mulheres.

 Essa “correção” para a garantia da produção de um gênero inteligível 
é realizada por meio desses procedimentos médicos. Com isso, podemos 
perceber as significações culturais e sociais, uma sociedade que controla as 
práticas, os corpos e os desejos. Na fala de alguns sujeitos podemos en-
tender melhor essas transformações, especialmente desse corpo biológico 
que é considerado anormal, fora dos padrões estéticos. Segundo Nádia Pino 
(2007, p. 152): “A intersexualidade suscita importantes reflexões sobre os 
paradoxos identitários quase invisíveis, propiciando análises sobre a cons-
trução do corpo sexuado, seus significados sociais e políticos, assim como 
sobre o processo de normalização e controle social não apenas dos interse-
xo, mas também de todos os corpos”.

Sabemos também que o reconhecimento dos sujeitos intersexos de-
pende de sua adequação ao modelo binário e, como foi dito, a correspon-
dência sexo-gênero-sexualidade, desconsiderando-se qualquer percepção 
que as pessoas possuam ao seu próprio respeito. Louro destaca que:

A concepção binária do sexo, tomado como ‘dado’ que inde-
pende da cultura, impõe, portanto, limites à concepção de 
gênero e torna a heterossexualidade o destino inexorável, 
a forma compulsória de sexualidade. As descontinuidades, 
as transgressões e as subversões que essas três categorias 
(sexo-gênero-sexualidade) podem experimentar são em-
purradas para o terreno do incompreensível ou do patoló-
gico. (LOURO, 2006, p. 82).

Assim, a partir dessa categoria de análise buscamos tecer reflexões de 
como o corpo intersexo desconstrói o conceito da inteligibilidade dos gêne-
ros, desconstrói essa correspondência, transgride as normas sociais e impos-
sibilita o enquadramento no padrão binário, porém, infelizmente para alguns 
sujeitos, isto não é possível e,  como destaca Louro, são “empurrados” para 
cirurgias e tratamentos a fim de promover seu enquadramento na norma.

O discurso biológico entrelaçado aos atributos sociais

Outro discurso que emergiu na análise das enunciações foi o discurso 
biológico entrelaçado aos atributos sociais. Para os sujeitos que possuem 
uma genitália ambígua, mas a família determina um gênero, é possível 
observar como os brinquedos, brincadeiras e roupas são utilizados como 
marcadores identitários. 

“E antes dos seis, sete anos Lineu, vem algo em sua me-
mória? Vem, vem os meus brinquedos. Sabe, eu gostava de 
carrinho desde pequeno sabe, eu gostava, eu via no mer-
cado, via numa loja e sempre gostava de brinquedo de me-
nino. Era o trenzinho, era o caminhãozinho, era o hominho, 
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sabe. Num via boneca, não sentia nada, estas daí, estas 
lembranças nem na minha memória eu sinto. Desde peque-
nininho era o carrinho, shorts, camisetinha cavada, sabe 
estas coisas?”. (Sujeito Intersexo - BLEY, 2009, p. 62).
 

As brincadeiras e os brinquedos utilizados pelas crianças vão muito 
além de mero entretenimento. Esses artefatos são utilizados com o objetivo 
de disciplinar os corpos, produzindo a constituição da identidade masculina e 
feminina, obedecendo à heteronormatividade, respeitando, assim, o padrão 
tido como “ideal” para viver em sociedade. Dessa forma, meninos, desde o 
ventre materno, já são incentivados a gostar de bolas e carros, enquanto 
as meninas são incentivadas a brincar de bonecas e de casinha, levando em 
consideração o significado social de ser homem e ser mulher. 

A partir da enunciação, podemos pensar naquilo que é produzido a 
partir das brincadeiras e brinquedos, pelos quais os sujeitos são controlados 
e quase que obrigados diariamente a “manter aparências” perante à socie-
dade. Verifica-se isso na enunciação acima, na qual Lineu relata que, às ve-
zes, ela, a mãe, lembrava-se do padrão social: de que ela era uma menina 
e, então, lhe fazia vestir-se como menina, mesmo que essa não fosse sua 
vontade, violentando-o ainda mais. 

A partir dessa situação, é possível pensar na performatividade do gêne-
ro (BUTLER, 2008), no que diz respeito à repetição de atos, ações e compor-
tamentos reforçados culturalmente no caminho já traçado para a construção 
dos corpos masculinos e femininos e produzindo significados do que é ser 
homem ou mulher, ao mesmo tempo que dizem que, dessa forma, os sujei-
tos intersexo precisam se enquadrar nessas normas de gênero.

Na atualidade, já nos permitimos vislumbrar a sociedade como um 
produto cultural, porém, durante muitos séculos, isso foi algo impensável, de 
modo que o debate entre essencialismo (natureza) e construtivismo (cultu-
ra) sempre foi bastante acirrado. Um exemplo disso é o binarismo entre sexo 
e gênero, ou seja, a correspondência de que meninos têm pênis e, na infân-
cia, brincarão com carrinhos, bolas e super-heróis, enquanto as meninas têm 
vagina, e, na infância, brincarão de bonecas e casinhas 

 Essa correspondência ocorre também a partir dos nomes desses su-
jeitos, ou seja, basta a mãe ficar sabendo do sexo biológico do bebê através 
do ultrassom, o nome já será escolhido e a partir daí esse bebê já vai sendo 
produzido enquanto um menino ou uma menina, sem sequer cogitar-se algu-
ma possibilidade de mudança e, assim, já se estará produzindo marcas nesse 
sujeito que ainda nem nasceu. 

Sendo assim, nas enunciações destacadas nesse artigo, podemos per-
ceber como os sujeitos intersexuais precisam se enquadrar nas normas de 
gênero, através das roupas, brinquedos, brincadeiras e do seu próprio nome, 
ou seja, a consolidação do gênero se dá a partir da educação dos corpos e 
está relacionada com a família e o meio social, a partir de proibições e impo-
sições.
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Algumas considerações

Ao apresentar e discutir as enunciações produzidas nas teses e dis-
sertações analisadas, entendemos que todas elas conduzem ao mesmo 
ponto: a normalização dos sujeitos em situação intersexo, de forma que 
todos/as sejam encaixados/as no padrão binário de ser homem ou mulher, 
não sendo possível viver sem estar inserido em uma dessas categorias do 
binômio. Além disso, devemos levar em consideração que na sociedade em 
que vivemos, há a exigência da correspondência entre um sexo, um gê-
nero e um desejo/prática que é obrigatoriamente heterossexual (BUTLER, 
2008). Dessa forma, aqueles sujeitos nascidos fora dessa lógica construída 
socialmente, são considerados fora da norma, ou seja, anormais. 

Segundo a teoria foucaultiana, a instituição de normas decorre, sobre-
tudo, do modelo de poder disciplinar, que se tornou hegemônico na moder-
nidade. “As disciplinas não se operam por generalização” (FOUCAULT, 2010, 
p. 150). É imprescindível que se identifique as diferenças entre os sujeitos, 
de modo a ser possível dar-lhes a devida destinação, dominá-los e domes-
ticá-los. 

A esse movimento de transformação dos sujeitos em corpos dóceis, 
dá-se o nome de “processos de normalização social”, na medida em que o 
poder disciplinar trabalha para que os indivíduos se enquadrem nas normas 
de gênero. Os que se desviarem dela serão submetidos a procedimentos de 
correção como as cirurgias de correção ou redesignação sexual. Além dis-
so, o tratamento também inclui os hormônios (hormonoterapia) por toda a 
vida ou então a exclusão, caso o sujeito não esteja disposto a submeter-se 
a esses procedimentos. 

No caso dessa pesquisa, a hormonoterapia e as cirurgias de correção 
constituem esses processos de normalização social. Além disso, as inter-
venções cirúrgicas (incluindo aqui a possibilidade de não serem realizadas 
por desejo expresso pelo próprio sujeito) devem preservar, ao máximo, es-
truturas nervosas e vasculares, evitando mutilações. 

Assim, a intersexualidade suscita um antigo problema que é a res-
trição das identidades de gênero ao binarismo homem-mulher. É essa am-
biguidade genital que impulsiona intervenções corporais cirúrgicas ou me-
dicamentosas para que esses sujeitos possam ser enquadrados na lógica 
sexo-gênero-sexualidade. No entanto, é importante que intersexuais pos-
sam constituir suas posições de sujeito de forma a desconstruir esse bina-
rismo de que só é possível ser isso ou aquilo. Parece-nos que transexuais 
colocam em xeque essa questão, mobilizando a ideia de que podemos ser 
muitas coisas, ou ainda podemos ser o que desejarmos, sem que exista 
essa correspondência entre a genitália, o gênero e o desejo/prática sexual.
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SANTOS, Ana Lúcia Fonseca. (2013). Para lá do binarismo? O intersexo como desafio 
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Introdução

Essa discussão traz como enfoque o campo esportivo e sua relação 
tensionadora com os marcadores da diferença, e como recorte a modali-
dade futebolística, esporte de maior força em diversas nações e o esporte 
nacional do Brasil. Os megaeventos nos últimos anos (Copa das Confede-
rações, Copa do Mundo e Olimpíadas, entre 2013 e 2016), no país, eviden-
ciaram tensões nos marcadores racial, sexual, intersexual, ratificando a 
manutenção do racismo, sexismo e androcentrismos, surgindo um debate 
na academia focando o campo esportivo, bem como o reconhecimento da 
problemática por parte do Estado. 

A exclusão dos corpos fora dos padrões identitários-hegemônicos é 
evidente nos esportes do Brasil, como os corpos negros, raros em ativida-
de ocupacional e de renda, principalmente nos setores mais almejados e de 
poder. Esta discussão é fundamentada na pesquisa de mestrado por mim 
realizada (Ineildes Calheiro dos Santos, 20161 - uma das autoras que vos es-
creve), seguindo com novas investigações em campo doutoral (pesquisa em 
andamento) - “Nem mulheres, nem negros, nem outros homens nas diver-
sas funções futebolísticas: Interseccionalidade no esporte sob as diferenças 
de papéis”. 

Discutimos sexualidades e interseccionalidade, racismo e sexismo a 
partir do esporte a experiência da autora, com mais de uma década licencia-
da em Educação Física, atuante por quase vinte anos no futebol na função de 
arbitragem, entre o campo profissional e amador (nas comunidades), e com 
passagem como atleta de futebol das mulheres, nos anos 1990, disputando 
competições nas comunidades e a nível estadual e nacional por meio de equi-
pes de várzea e de clubes. Desta forma, articulamos o saber acadêmico e o 
saber popular.

1-Dissertação de mestrado “As mulheres árbitras de futebol: um estudo sobre tecnologias de gênero e perspectivas 
da divisão sexual do trabalho” (Ineildes Calheiro dos Santos, 2016), realizado no período entre 2014-2016, pela Uni-
versidade do Estado da Bahia, no Programa em Crítica Cultural. Publicada no ano seguinte (na Alemanha, tradução 
em português). Ineildes Calheiro. “As mulheres árbitras de futebol: tecnologias de gênero e divisão sexual do traba-
lho”. Novas Edições Acadêmicas, 2017.
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Os corpos negros são lidos aqui como corpos complexos. E, a fim de 
compreendê-los no inclinamos na filosofia da cosmovisão africana, relacio-
nando africanidades, ancestralidades e motricidades múltiplas, consideran-
do a cultura africana e sua reinvenção no Brasil: a religião do candomblé, a 
capoeira, o samba, o ritmo, na diáspora da vida e o contexto social do coti-
diano, na rua, na desigualdade social. Teoricamente à luz de estudos raciais 
e de gênero, evocando a teoria do ponto de vista, embasada na intersec-
cionalidade e com o foco interdisciplinar. É interseccional, interdisciplinar e 
multirreferencial – uma vez que o estudo foi pensado á partir da Educação 
Física, pelo viés do corpo e esporte, e em diálogo com outras áreas do co-
nhecimento.

O estudo tem como método o “Corpo-experiência-interseccional”, 
pensando saberes e sentidos do corpo. Como método, sou guiada pelo cor-
po-experiência, impulsionada como sujeita implicada na pesquisa: sendo 
mulher, negra, lésbica, de classe menos favorecida, de candomblé e nor-
destina, vivenciando na minha própria pele violências e consequências pela 
via dos marcadores de diferenciação, como exclusões diversas. 

O texto foi estruturado em quatro partes, a começar pela discussão 
da interseccionalidade no esporte e o método inovador; seguindo discutindo 
a lesbianidade como fuga, diante das imposições de gênero, raça e classe, 
refletindo sobre racismo e sexismo e a múltipla opressão; posteriormente, 
articulamos com numa forma de masculinidade nas mulheres, necessária 
e construída no contexto do trabalho esportivo -o corpo mulher tensionado 
no esporte; e, por fim, chegamos à discussão do corpo negro como memó-
ria-ancestral, relacionados à africanidades e ao axé - a Força vital,  saberes 
e sentidos no construto epistemológico, tocados pelo esporte.

A interseccionalidade no esporte: trajetória entrecruzada e o méto-
do corpo-experiência-intersecional

Os marcadores de diferenciação ganham conceito - A intersecciona-
lidade, teorizada pelo feminismo negro, adentrando o campo da comple-
xidade devido uma parte das feministas entender que o “nosso gênero é 
constituído e representado de maneira diferente segundo a nossa locali-
zação dentro de relações globais de poder” (Brah, 2006, p. 341). Nos fins 
dos anos 1980, nasce o conceito, cunhado pela norte-americana Kimberlé 
Crenshaw.

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que 
busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas 
da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o pa-
triarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas dis-
criminatórios criam desigualdades básicas que estruturam 
as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classe e 
outras [...] (CRENSHAW, 2002, p. 177).
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Nesse sentido, é contundente a influência das feministas negras nor-
te-americanas na teorização da temática do ponto de vista e da experiên-
cia, sendo várias as autoras que participam do debate, como aponta Laura 
Moutinho (2014, p. 213, 233) ao fazer um balanço aponta as teóricas que 
raras vezes aparecem nos estudos que tematizam a interseccionalidade (ou 
os marcadores da diferença). São elas: Angela Davis, Chirlane McCray, Pa-
trícia Collins, Avtar Brah, Adriana Piscitelli, Nancy Ehrenreich, Frank Coope, 
bell hooks e Barbara Smith. As duas últimas, afirma a autora, foram as que 
colocaram a intersecção de raça e gênero como construtora de uma subje-
tividade específica. 

Aproprio-me desta teoria para discutir a interseccionalidade no espor-
te. Considerando que a história dos esportes aponta três grandes questões: 
tensionamentos em gênero, raça e classe, ao marcar proibições, padrão 
de corpo-beleza e a hegemonia masculina branca ocidental e heterosse-
xual, haja vista a história das Olimpíadas na Grécia antiga (Lauret Godoy, 
2001) que ganha uma forma apropriada na modernidade. Para Lessa e Vo-
tre (2013), “a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos segue uma 
trajetória de rejeições e controles, desde o início desses jogos na era mo-
derna [...]”. Rufino dos Santos (1981) assinala as proibições dos negros na  
história do futebol e a inserção conflituosa, á base de racismo; sua continui-
dade na atualidade é apresentada por Marcel Tonini (2010, 2016).

Conforme Carmen Rial e Miriam Grossi (2016), os Jogos Olímpicos 
têm quase sempre um cenário que manifesta formas terríveis do racismo e 
as formas mais heróicas de resistência e luta contra a discriminação racial. 
Para elas, as Olimpíadas são geralmente uma ocasião especial para obser-
var, analisar e discutir sua relevância social, cultural e política. Assim, te-
mos no esporte uma categoria de análise inscrita nos corpos, como  sendo 
a escrita de si.

 “[...] A escrita - o fato de escrever para si e para outrem – só tar-
diamente tenha começado a desempenhar um papel considerável. [...] É 
preciso ler, dizia Séneca, mas escrever também” [sic] (Michel Foucault, 
1992). Ainda assinala o autor que Epicteto insistia no papel da escrita como 
exercício pessoal: meditar, escrever, treinar. De certa maneira, há um ciclo, 
uma forma de exercício para relatar-se, escrever-se, registrar a própria his-
tória. Para o autor, a escrita de si “[...] é um operador da transformação da 
verdade em ethos”. E por que não encontrarmos uma forma própria?

Tratando de relatar a si mesmo e dialogando com Kafka, Judith Butler 
(2015, p. 86) entende que em vez de exigir que alguém seja um coerente 
autobiográfico, seria preferível chamar de “verdade da pessoa”, uma verda-
de que (ela esclarece) não se pode traduzir facilmente em forma narrativa. 
A escrita de si, a experiência, os fatos.

O “Corpo-experiência-interseccional” é um método que ouso inovar, ba-
seado no ponto de vista e no conceito de interseccionalidade, com a pesquisa-
dora desde dentro, uma participante, ou seja, a própria experiência é parte do 
método, fundamentada no conceito da Escrevivência (Evaristo, 2009, 2013), 
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a fim de historicizar nossas histórias (histórias das mulheres protagonistas do 
esporte).

Para Evaristo (escritora negra, brasileira), a escrita de um corpo é “es-
crevivência”, pautada nos marcadores de diferenciação que o cercam, corpo 
classificado. O conceito do termo “escrevivência” é marcado em “Becos da 
Memória”:  “[...] o que desvela o intuito de transpor para a literatura toda 
a tensão inerente ao cotidiano, dos que estão permanentemente submeti-
dos à violência em suas diversas modalidades” (Evaristo, 2009, p. 621). E 
significa um espaço escolhido para o relato diário das experiências vividas 
e pensadas, a fim de socializar conteúdos diversos a serem discutidos, o 
que estou denominando de método “corpo-experiência- interseccional”, ou 
seja, o corpo multimarcado pelas intersecções de gênero, raça, classe, se-
xualidade, território e geração (ou outras) – logo, fora dos padrões.

A interseccionalidade é uma prática-conceito feminista 
produzida nesta agonística deste campo preciso de luta, 
reivindicações e produção de saberes. Apostamos na pro-
dutividade desse conceito por sua reconhecida capacidade 
em articular distintas formas de dominação e posições de 
desigualdades de gênero, raça/etnia, classe social, idade, 
entre outros marcadores sociais de identidade e diferenças 
(SILVA, 2007 apud POCAHY, 2011).

Reportamo-nos ao corpo negro, esse que ganha a imagem do Exu 
ideológico, de corpo violento, desmarcado, hipersexualizado, encapetado, 
“[...] é outra maneira de dizer Exu, princípio cosmológico da dinamicidade 
das trocas, da comunicação e da individualidade [...]. Laroiê!”(Sodré, 1998, 
p. 08). Aqui, é corpo memória ancestral. Complexo, transformado em cor-
po epistemológico, em saberes e sentidos. Na dinâmica do esporte, corpo 
- tudo o que se tem, e bola, tudo o que há - o futebol dos negros, a arte. A 
bola-livro! O livro- bola2.

Racismo e sexismo entre a educação e o trabalho: a classe estrutural

Nesse aspecto, acima descrito, a minha trajetória de vida impulsiona 
minhas escolhas de pesquisas e tem se dado sob influências interseccio-
nais: o gênero, a raça, a classe. Como mulher negra de tez preta, percebo 
o racismo, cuja intensidade se dá pela polaridade racial; e na vertente da 
classe - empobrecida3. Compreendendo que “empobrecimento” é a condi-
ção social institucionalmente relegada majoritariamente à população negra 
brasileira. Nesse sistema racista, com o racismo estruturando as desigual-
dades raciais, somos empobrecidos; pobres, não.

Venho de família extensa (12 irmãos), o genitor semianalfabeto, ele-
tricista autônomo e a genitora com ensino médio incompleto, trabalhadora 
do próprio lar, ambos fazendo parte do Orum (respectivamente em 2014 e 
2-A priori foi pensada a questão com minha trajetória - da rua (no futebol da várzea/comunitário) á academia, às 
pesquisas como sujeito implicada, e o livro (a escrita) como fruto do saber-experiência e saber acadêmico. 
3- Adotamos o termo utilizado da fala Tânia Palma. Baiana, militante negra e Assistente Social, que entende que se 
autodeclarar “pobre” é vincular-se à naturalização. Para ela somos empobrecidas, ou seja, é fruto do racismo estru-
tural.
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2017), em dois grandes momentos da minha vida: com a entrada no curso 
de mestrado e, depois, quando eu fazia um semestre no doutorado. Con-
tudo, as categorias que me marcam são também embebidas de empodera-
mento, autonomia, resistência, resiliência: “da rua à academia”, o que pode 
ser lido como do futebol da várzea à pós-graduação.  

Apesar de minhas idas e voltas, vontades e abandonos no trajeto 
educacional no ensino básico, venci - ainda que, e infelizmente, sendo a 
única de ensino superior na grande família. Porém, e isso é importante, 
levando comigo a nova geração - as sobrinhas (jornalista e nutricionista).

Na tentativa de entrar no mercado de trabalho, enfrentei o racismo e 
a exclusão social, haja vista que era comum na Bahia, na década de 90, a 
ressalva “boa aparência” nos anúncios de empregos, o que fazia com que as 
mulheres negras não comparecessem nas entrevistas e/ou não fossem opor-
tunizadas. A questão visivelmente racista, apesar da dissimulação, resultou 
em leis proibitivas (Mattos, 2010), mas ganhou outras formas, assinaladas 
por Hélio Santos (2008), mantendo as hierarquizações, as segregações, as 
exclusões.

Sem trabalho, com família de baixa-renda, o futebol me deu ocupa-
ção e esperança. Passo a ser jogadora. Mas, para ir aos treinos, pegar a 
condução, comecei a lavar roupas de vizinhos, negros empobrecidos, pois 
me restou ser lavadeira ou doméstica (apesar da rápida passagem e falta 
de registro oficial nessas funções). Assim, experienciei também a casa de 
branco e, nestes ambientes, esbarrei-me com o assédio, sexual escapando 
do possível estupro. Aqui faço a reflexão da ancestralidade - o caminhar 
de mãos dadas com os caboclos, inquices, orixás. A força e energias que 
sinto no meu corpo, culminando com as preparações e a feitura do Santo. 
O terreiro:

Os terreiros se constituem como espaços sociais míticos e 
rituais sob a responsabilidade de uma hierarquia cujo re-
presentante é chamado Pai ou Mãe de Santo. A dinâmica se 
realiza sob a ação de uma força vital denominada Axé, que 
unifica, simbolicamente, vivos e mortos (MARIA SIQUEIRA, 
1993, apud NANCY FRANCO, 2006, p. 205).

O papel da ancestralidade na vida dos negros, conscientes ou não. De 
evangélica - desde a mais tenra idade, ao Candomblé - desde sempre, em 
conexão com a ancestralidade. A fusão, a relação, o Axé, a força vital, que 
não está nos terreiros, mas no corpo. 

A raça e o racismo têm sido vivenciados em minha própria pele, me-
diante exclusões sociais na trajetória de vida no âmbito de trabalho em 
ocupações diversas: como árbitra, sem efetivação no campo futebolístico 
profissional (15 anos na FBF e 7 na CBF) - mulher negra, o corpo que a 
mídia exclui.
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A lesbianidade como fuga

Para Ochy Curiel (2007 apud Cardoso, 2012, p. 95), a relação entre 
raça, classe, gênero e sexualidade, bem como colonização e escravidão, já 
foi estabelecida e estudada pelas feministas negras de diversos países, po-
rém, esbarrou-se com a colonialidade de poder, sem ser citada por muitos 
cientistas sociais. Desta maneira, nota-se que as posições identitárias são, 
também, muitas vezes, políticas. Pois, identidades se formam (Hall, 2015); 
tornamo-nos negros (despidos de assimilação e narcisismo), bem como 
tornamo-nos heterosexuais, homosexuais, lésbicas, etc. 

Para Jurema Werneck (2010 apud Cardoso, 2012, p. 96), se gênero 
é capaz de informar uma mesma lógica sexista de organização social para 
negros e brancos, raça define esses princípios organizativos e altera a po-
sição de homens e negros na hierarquia social. Nesse sentido, outra ques-
tão importante é ver a lesbianidade negra com o binóculo racial no trato 
da desigualdade, da opressão, inferiorização, desvalorização, logo, sendo 
perspectiva de fuga. Fugir da realidade que afeta as mulheres negras na es-
trutural desigualdade racial, constituída no Brasil como “dois Brasis” (Gon-
zalez, 1979; Santos, 2008),  o Brasil pobre e o rico, o negro e o branco.

A reprodução e o estigma de parideira assolam a mulher negra, ainda 
que não sendo. Ou seja, a ideologia racista que nos cerca. Aqui, gostaria de 
articular com uma conversa com minha irmã consanguínea (Nita), que pa-
riu pela segunda vez, com quase 40 anos de idade e após 17 anos (a idade 
de seu primeiro filho), no mesmo hospital (em Salvador, em um populoso 
bairro, Águas Claras/Cajazeiras). Foi por falta de opção, já que ela adquiriu 
pânico e pavor desta instituição, por ter vivido o racismo institucional no 
primeiro parto e vivenciado o processo realizado de forma corriqueira pelas 
profissionais do local.

Já com sua linda filha no peito, Laurinha (nome da nossa mãe que 
se foi), saudabilíssima, nascida com quase 4kg, ela me revelou, ao visitá-
-la, que lutava individualmente com todas as forças pela sua recuperação 
(parto de cesariana), a fim de sair imediatamente “daquele lugar”. Lá, pre-
senciou, em meio a gritos e gemidos de mulheres em momento de parto, 
o pedido de socorro e ajuda, quando ouvira das profissionais frases como 
“esse momento é só seu! Lembre-se do momento gostoso de quando es-
tava fazendo! Tem que ser assim também, prazeroso!”. Além disso, havia 
também intimidações às gestantes que se recusavam a sentar, por estarem 
se contorcendo de dor e os acentos/cadeiras desconfortáveis: “se o seu fi-
lho cair não vou aparar e a culpa não será nossa, não nos culpe!”.

Lembrei-me de casos similares de racismo institucional e, ao mesmo 
tempo, mediado pelas pessoas, discutidos no texto “Nossos passos vêm de 
longe” (Werneck, et al, 2000), destacando narrativas de violência ocorridas 
na hora do parto. 

Minha irmã, como me confessou, não queria a ajuda delas. Cristã, já 
tinha a ajuda de Deus e, sem saber, foi também acompanhada por Iemanjá e 
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Nam Burucu, mentoras da família por linhagem ancestral (assim fui informa-
da pela via da religião da Candomblé). Contudo, queria apenas que se cum-
prissem os Direitos Humanos e liberassem a presença do seu companhei-
ro - homem negro, presente durante todos os momentos de sua gravidez, 
acompanhando todos os exames e o pré-natal, impedido de acompanhá-la 
nessa maternidade. 

Ele conseguiu entrar na hora da cirurgia, quando minha irmã lembrou 
à equipe médica que o seu marido esperava para acompanhar o nascimen-
to da sua filha. Desta forma, permitiram-no entrar. O corpo desvalorizado, 
descartado e o descumprimento dos Direitos Humanos para com as famílias 
negras. Aí se encontra um dos motivos de fuga da lésbica negra. O destino, 
a nossa sorte, a reprodução que se articula com o empobrecimento como 
um labirinto, e a violência culminando com a múltipla opressão às mulheres 
negras.

Ser Lésbica Negra

Na adolescência e início da juventude, busquei namorar com homens, 
mas desde menina, na escola, nas festas, entendi que eu não era o padrão 
- além de negra, os trajes de uma menina evangélica, me colocavam no lu-
gar de escanteio. Como era difícil um par para dançar. Mais tarde, houve a 
revolta com a igreja, mas o racismo imperava na sociedade como um todo. 
Sem o direito de escolher e ser escolhida.

Contraditoriamente, os homens negros me escolhiam para transar 
e, com a ginga, eu os driblava, propunha-me escapar. Aos turistas brancos 
também muito tive que enganar e escapar: Lupo, o italiano; Paul, o inglês. 
Até na minha casa eles conseguiram chegar, com o auxílio de um homem 
negro, militante, compositor, artista plástico, amigo meu das relações de 
bloco afro. Mas o fato aqui é entender a minha resistência, a perspicácia em 
perceber, em termos de experiência na comunidade negra, que se tratava 
de abuso sexual, exploração, como denunciou Lélia Gonzales (1979; 1988), 
e o quanto as meninas negras caem na armadilha. Para Tania Swain (2000, 
apud Souza e Miranda, 2013 p. 108), o entendimento do modelo natural-
-reprodutivo resulta uma humanidade moldada pelo sexo e, acredito que, 
é o que determina o ser mulher e homem de verdade. A naturalização da 
heteronormatividade.

Ingressando no futebol, em torno de 18-19 anos de idade, foi quando 
passei a ver relações homoafetivas. Na minha equipe, quase todo o grupo 
era lésbico, das jogadoras à comissão técnica/coordenação. Embora aqui se 
tratasse de futebol amador (de comunidade), no que tange ao profissional, 
ou seja, no futebol nos clubes, quase não se vê mulheres oportunizadas 
na comissão técnica (Ferreira, 2012). Apesar da minha curiosidade, não 
me via lésbica, insistindo que eu “não era lésbica!”. Portanto, nem homens 
nem mulheres faziam parte de minha relação afetiva. A fuga - a solidão. 
Destarte, o amor é afetado pelos marcadores sociais: “[...] como o gênero, 
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a classe social, o grupo étnico e a geração a que pertencemos interferem 
na elaboração de suas aspirações amorosas [...]” (Tavares, 2011, p. 93-4). 

Pressionada pela família e amigas/os obriguei o meu corpo a aceitar um 
namorado, porém, não suportava ouvir a mesma ladainha deles: “o homem 
precisa transar!”. Mas eu, não! - falei em silêncio. Era virgem. E o meu corpo 
não ajudava, não mexia um músculo, então, não topava. O conflito começou. 
Será que sou lésbica? Não. Não sou! E como a identidade não é fixa (Hall, 
2015), nesse ínterim me reconheci lésbica. Com o mesmo sexo, os músculos 
mexeram e as relações amorosas se deram intensamente, por escolha e de-
sejo.

Na vida lésbica não houve (e não há) mar de rosas, pois ser mulher 
negra é viver as múltiplas relações com o legado da escravidão, sobretudo o 
racismo enfrentado no processo intragênero com a categoria lésbica branca no 
vivenciar o mesmo espaço de lazer ou a relação inter-racial. Há o descompro-
misso na relação, sendo a negra a inferiorizada, a facilmente descartada. Essa 
questão tem relação com a experiência pessoal e é observada entre outros 
pares, como entre as amigas e sob a escuta de relatos (informais/sem regis-
tro/sem gravação) - constatando em minha própria pele, o corpo negro, corpo 
sem valor. Essa descrição dialoga com Simone Souza e Valéria Miranda (2013, 
p. 119), indicando que a ideia de superioridade e inferioridade entre os sexos 
pode ser aplicada à questão de raça e de orientação sexual, na qual heteros-
sexuais e brancos seriam superiores e homossexuais e negros, inferiores.

O problema ganha dimensão e se estende à categoria intra-racial: a 
oprimida-opressora. A desvalorização se dá entre as próprias lésbicas ne-
gras, que, muitas vezes, se reprimem entre si, rejeitam-se, ou, na relação 
afetivo-conjugal, desvalorizam-se, desrespeitam-se, sem se preocupar com 
o cuidado com a outra quando, obviamente, esta é igualmente negra. Ques-
tão que também ocorre entre as relações afetivo-conjugais heterossexuais, o 
que resultou no debate atual no feminismo negro sobre a solidão da mulher 
negra. 

Gislene dos Santos (2004), em “Mulher Negra, homem Branco”, dis-
cute o tema focando o conceito do narcisismo e mostra a relação conflituosa 
inter-racial, às vezes, com sérias consequências afetando o psicológico, a 
saúde (obviamente, da vítima). O comportamento no interior da raça com-
preendido sob o efeito da assimilação/assimilacionismo (Gonzalez,1988; 
Munanga, 2009), são os efeitos do racismo no que diz respeito à autonega-
ção, esquecimento de suas culturas e apagamento das identidades, conse-
quência do sistema escravocrata e da teoria do racismo científico.

Masculinidade subjetiva-comportamental e as mulheres do mundo 
do trabalho futebolístico4: uma identidade necessária

O trabalho com o esporte segue a lógica da divisão do trabalho em ge-
ral, vista nas diferenças de papéis na sociedade, limitando as participações 

4-Essa temática discuto na pesquisa de mestrado (anteriormente citada), capítulo 4 ,onde abordo masculinidades e 
feminilidades e constato a masculinidade subjetiva comportamental. Aqui a ideia é desenvolver a temática.
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de mulheres e pessoas negras nas funções de comando, liderança. Para Mirla 
Cisne (2012, p. 118), a categoria da divisão sexual do trabalho se configura 
como instrumento de análise e desvelamento do real, mais precisamente das 
relações de exploração desta sociedade, que são transmutadas como fenô-
menos inatos, o que dificulta a confrontação, já que os fatos são aceitos com 
naturalidade.

Se, por um lado, arbitrar futebol profissional retrata desigualdade de 
gênero e classe, por outro, a perspectiva interseccional permite perceber a 
desigualdade no interior da categoria mulher (Calheiro, 2017). Nos termos 
interseccionais das desigualdades cruzadas nas categorias de gênero e raça, 
delineia-se o privilégio da cor e dos homens brancos, evidenciando racismo e 
sexismo impactando progressos e desenvolvimento do país. 

A pesquisa de Marcel Tonini sobre as lideranças do futebol (2010, 2016) 
mostra que negros não ocupam espaços de poder nesta modalidade e que, 
na função de arbitragem, os homens negros vivenciam o racismo, o que foi 
constatado também por mim focando o gênero (Cf. cap. 4, Calheiro, 2017); 
além disso, as mulheres jogadoras de futebol não vivenciam a igualdade com 
os colegas do sexo oposto no campo profissional (Moraes, 2014).

 Em relação às treinadoras, Ceva (2014 et al apud Calheiro, 2017, 
p.80) assegura que em 1986 foi a vez do surgimento desta categoria profis-
sional no futebol do país; e  as  árbitras começam a ganhar espaço neste tipo 
de ocupação (Reis e Arruda, 2011 apud ibidem), quebrando tabus de gênero 
e progredindo, apitando clássicos dos homens, desde o início do século XXI. 
Nesta análise constato a década de 1980  como a era das mulheres brasi-
leiras se inserindo no mundo do futebol profissional, e ao mesmo tempo, o 
retrocesso. Embargadas com o sexismo no trato com o domínio dos homens 
no esporte.

Esporte é “lugar de homem” e futebol “lugar de macho”? Se observar-
mos toda a sua conjuntura e atravessarmos fronteiras, veremos que é lugar 
legítimo de macho-branco. Não cabem sexualidades dissidentes e torna-se 
um campo limite para mulheres e negros. Assim, nos esbarramos com ques-
tões de gênero e raça: a sexualidade normativa, a heterossexualidade, o 
corpo padrão, e masculinidades/feminilidades, questões que tornam o cam-
po tensionador. Todavia, com os megaeventos no Brasil, no campo da função 
atleta, medidas de inclusão são acionadas.

[...] a preocupação com a diversidade étnica e racial tam-
bém foi expressada na determinação do governo brasileiro 
que, em 2009, por meio da lei que instituiu as medidas 
para a realização das Olimpíadas, estabeleceu a “adoção de 
ações afirmativas para assegurar a reprodução da diversi-
dade étnica do Brasil nas várias atividades relacionadas aos 
Jogos Rio 2016”. (RIAL; GROSSI, 2016).

A participação da diversidade já se encontra na discussão por medi-
das e leis que propiciem inclusão nos esportes, luta que ganha a conjuntu-
ra da academia e movimento social, como visto no Estatuto da Igualdade 
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Racial. Porém, o futebol segue a modalidade de infringimento de direitos 
totalitários de homens brancos. 

A transexualidade no futebol, enquanto atleta, e participação nessa 
esfera trabalhista em suas diversas funções, como no comando, liderança 
e poder, é assunto que urge discutir, o qual desenhei um esboço na pes-
quisa realizada (citada), mas sem dar fomentação, devido o pouco espaço 
e tempo. Sugerimos não refutar, bem como a proeminência de pesquisas 
nessa temática, relacionando com a teoria queer “na medida em que queer 
sinaliza para o estranho, para a contestação, para o que está fora-do-centro 
[...]” (Louro, 2001, p. 548, apud Calheiro, 2017), e pensar queer no espor-
te, queer no futebol, o corpo estranho num lugar tão familiar. 

Desse modo, numa sociedade padronizada e dicotômica, so-
ciedade não dupla, mas dividida em dois (homem/mulher), 
caberia o homem trans no grupo dos jogadores de futebol 
ou em trabalhos de liderança futebolística? Como, por exem-
plo, na arbitragem, uma vez que este “outro” homem pode 
ser identificado como alguém que está entre o “ser e o “não 
ser”, não sendo nem um “homem legítimo” (o verdadeiro), 
nem mais uma mulher. (CALHEIRO, 2017, p. 52).

No esporte, a masculinidade impera. No futebol o lugar de macho. 
Mas também, o esporte mais lésbico. A masculinidade é determinante no 
campo futebolístico, sobretudo a masculinidade hegemônica nas funções de 
poder, representadas majoritariamente pelos homens brancos. 

Considerando que o indício de masculinidade é ser sexualmente ativo 
e penetrador, as masculinidades, contudo, diferenciam-se por sociedades 
(Fry; Macrae, 1985). Ao nosso olhar diferenciam-se também por categorias 
sexuadas e racializadas. No caso das mulheres, quando algo escapa, sur-
gem oportunidades e exercem funções de poder em espaços que mostra a 
imagem, são vigiadas sob o olhar panóptico5 da mídia no processo da ma-
nutenção da imposição de gênero. Desta maneira, nos espaços esportivos, 
como treinadora e árbitra, a masculinidade, para as mulheres que a tem 
nos corpos, é remodelada e necessária para manter-se no campo.

As atletas futebolísticas, majoritariamente resistem mantendo visi-
velmente nos corpos e na estética, como, de certa forma nos apresenta Eny 
Moraes (2014), por meio do uso de peças íntimas, a lesbianidade presente, 
e a semelhança com os homens nos treinamentos, na força física adquirida. 
Esse vem a ser um dos motivos que impedem o progresso do futebol femi-
nino?  O não ser mulher feminilizada, a igualdade física com os homens?

[...] O futebol, esporte violento, tornaria o homem viril e, se 
fosse praticado pela mulher, poderia masculinizá-la, além 
da possibilidade de lhe provocar lesões, especialmente nos 
órgãos reprodutores. [...] nas últimas décadas, presencia-
mos algumas mudanças [...] o futebol passa a ser prati-
cado por mulheres [...]. (SOUSA; ALTMANN, 1999, p. 58, 
apud CALHEIRO, 2017).

5-Não adentraremos a discussão do panóptico, conceito desenvolvido como prisão para a população, o cárcere 
tecnológico, como dispositivo de controle, articulado, ou melhor, criado por de JeremyBentham. 
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Miriam Grossi (2004, p. 09-10 apud Calheiro, 2017) expõe duas ca-
racterísticas de feminilidade: é expressada pela passividade do ato sexual 
– ser penetrada/o; e pela realização de tarefas domésticas. Do outro lado, 
não desviemos o olhar do androcentrismo, em que o esporte tem sido o 
lugar de infringimento e grande resistência de dominação masculina, en-
quanto várias esferas apresentam rupturas significativas com a presença 
de mulheres. Grossi (2004, p. 08 apud ibidem) expressa sobre formas de 
manter e fortalecer as masculinidades, como as casas dos homens da cultu-
ra ocidental, lugares onde se aprende a masculinidade, como, por exemplo, 
os bares e os locais de práticas de esportes masculinos.

Analisando a masculinidade entre as mulheres detectei a construção de 
uma categoria identitária que não está visivelmente nos  corpos, conquanto 
sendo diferente da encontrada pela antropóloga Suely Messeder (2012, apud 
ibidem) que constata a “masculinidade nos corpos das mulheres”. Nem esta-
mos a falar da mesma masculinidade presente nos corpos do sexo masculino 
sob a representação de masculinidade hegemônica, ainda que seja a norma, a 
qual Connell (2013, p. 245 apud Calheiro, 2017) entende como um padrão de 
práticas que possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres con-
tinuasse, para quem “[...] apenas uma minoria dos homens talvez o adote”. 

Além disso, a masculinidade a que nos reportamos não é a similar dos 
homens negros (Pinho, 2005, 2013) denominada de masculinidades negras, 
ou subalternas. Assim sendo, a que masculinidade aludimos? Referimos-nos 
à masculinidade “SUBJETIVA-COMPORTAMENTAL”, específica em termos de 
comportamento, hábitos, atitudes, detectada nas mulheres esportistas das 
funções de comando e poder, como na arbitragem, treinadoras e, certamente, 
de outras esferas. Veremos em que consiste esta categoria de masculinidade: 

Sobre o trabalho de futebol, afirmo (Calheiro, 2017, p. 165) que, 

Conforme a demanda própria do campo, o exercício desta 
função requer uma postura firme e forte (não sendo carac-
terísticas de feminilidades), o que, em uma palavra, po-
pularmente na arbitragem se chama “pulso firme”, desta 
maneira, mulheres que não o são, tendem a tornar-se mas-
culinizadas, em vista de que masculinidade é uma constru-
ção, logo, adquire-se.  

Sem esses elementos não é possível uma mulher construída na relação 
binária de gênero, dar conta de um jogo e do trabalho futebolístico. Na arbi-
tragem, se as mulheres apresentam-se como as jogadoras, esteticamente 
e em corpos masculinizados (o que ocorre quase que majoritariamente), 
raramente serão oportunizadas. E, estando dentro, assim representadas, 
é o mesmo que ser um pedido de demissão. Nesse sentido, adota-se uma 
identidade para dar conta do desejo e da necessidade. É quando aparece a 
dupla representação: um jogo flutuante entre ser feminilizada e ser mascu-
linizada. Nada em sua totalidade, como narram as interlocutoras, e quem 
me desperta para essa reflexão.
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Apreciemos como as árbitras se autodescrevem, diante da seguinte 
pergunta: você se considera uma mulher masculinizada?6 

– Emocionalmente, sim. E, assim, em atitudes também. 
Agora, minhas atitudes são muito masculinas, eu acho 
(Conga, 21 anos, assistente)
– Um pouco. Um pouco. Eu gosto de vestidos, mas eu te-
nho bem um caráter um pouco masculinizado (Rôxa, 22 
anos, assistente).
– Eu não me considero masculinizada, não. Eu me consi-
dero uma pessoa de atitudes firmes, né. Eu me considero 
uma pessoa que sabe se posicionar, que se posiciona. Às 
vezes, isso é visto de forma equivocada. Porque algumas 
pessoas acham que mulher tem que ter jeitinho de falar, 
sabe, que tem que tá sempre dourado a pílula, sempre 
com jeitinho pra não machucar as pessoas. Eu me acho 
uma pessoa muito direta, mas não me acho masculinizada. 
Eu acho que eu sou firme e correta nas minhas convicções 
(Nice, 47 anos, árbitra).

No primeiro enunciado, aparece a formação de um emocional mascu-
lino e uma forma de ser voltada para a masculinidade físico-corporal. Nesta 
fala, a interlocutora recorre à masculinidade “emocional” em substituição 
à sua identidade apresentada - “masculinidade físico-corporal”. Nas outras 
falas, é identificável a masculinidade fora do contexto corporal, de exclusi-
vidade atitudinal, voltada para a firmeza, sem a preocupação com o gesto 
de feminização. Nota-se que, quando elas se referem a “caráter masculi-
nizado”, relacionam com a masculinidade que não está na representação 
corporal (Calheiro, 2017, p. 155). 

A feminização no contexto do jogo tem a ver com o vestir, com a estética, 
as unhas pintadas, o cabelo. Ocorre que, fora do jogo, a liberdade é forte: a cal-
ça legging, o tênis, a orelha sem brinco. Mas, também, uma mulher diferente. 

Seguindo para segunda pergunta: suas colegas de profissão (árbi-
tras) são masculinizadas? No que respondem:

– Não, não acho que as mulheres são masculinizadas, não. 
Elas são fortes. [...] da mesma forma que tem mulher forte, 
tem homem fraco também. (Nice, 47 anos, árbitra).
– Não. Eu acho que não. Têm umas sim, que, assim, já, fisi-
camente, você percebe que é um pouco masculinizada. Ou-
tras, não, você percebe que é bem, bem feminina mesmo, 
em tudo. Emocional, tudo (Conga, 21 anos, assistente).

Relacionando com o campo de trabalho futebolístico exercido pelas 
mulheres, é evidente que a masculinidade se trata de conduta, atitudes, 
comportamentos e gestos, em que as obrigações dos árbitros têm relação 
com poder e comando, controle do campo e das equipes, para fazer cumprir 
as regras do jogo de futebol, comandando 22 jogadores dentro de campo 
e quase a mesma quantidade no extracampo (jogadores, equipe técnica e 
os demais).
6- Tratam-se de entrevistas realizadas pela pesquisadora (entre 2013 e 2016), publicada em 2017. Seguimos a ética 
de pesquisa com sujeito/a, e não revelamos os nomes reais, nem as federações às quais pertencem.
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A voz firme e forte entra nesse conjunto e tem conexão com este 
tipo de atividade, características que são importantes para dar conta desse 
trabalho e não condizem com o modelo de feminilidade. “Desta forma, so-
bressai um tipo específico de masculinidade para além do corpo, e notamos 
a presença da representação de dois tipos de masculinidades nas mulhe-
res: físico-corporal e subjetivo-comportamental”. (Calheiro, 2017, p. 157). 
Destarte, se as mulheres nos esportes adotam estratégias de inclusão e 
permanência, remodelando os corpos, na discussão seguinte desejamos 
compreender o corpo negro-experiência, constatando saberes e sentidos. 

Saberes e sentidos: o corpo negro no esporte e a memória ancestral

Se os negros são naturalmente aptos à prática do esporte, contradi-
toriamente não estão racialmente representados nos esportes brasileiros, 
cuja presença é majoritária exclusivamente no futebol, não sem o enfrenta-
mento do racismo (Santos, 1981). A sua entrada e permanência no campo 
se deve ao corpo complexo, artístico, múltiplo-motor. E como compreender 
esse corpo fora do contexto genético-biológico? 

Inclinamos-nos na teria da Cosmovisão africana, a cultura africana e 
sua reinvenção no Brasil, mediante a vida do povo negro na diáspora corre-
lacionados com elementos culturais como a religião do Candomblé, ritmo, 
dança,  samba, capoeira,  permitindo repensar os corpos futebolísticos nos 
termos da ancestralidade, enviesado no construto sociocultural e sociopo-
lítico no trato com a desigualdade social - o corpo da rua, dos becos, da 
favela, do barro, do chão, os pés descalços e os dribles à vida de exclusão. 

A vida negra entrecruzada, em que percebemos os corpos-memória 
em nexo com a ancestralidade na Cosmovisão africana. Para Maria de Lour-
des Siqueira (2006, p. 20-21) Cosmovisão africana é a visão de mundo afri-
cano, e incorpora sentimento, razão, ciência e religião, a qual fundamenta-se 
com os Orixás - ancestrais africanos divinizados e assimilados á natureza, 
materializados pelos assentamentos, sendo a fusão entre natureza e cosmo. 
Para autora corpo e alma, mundo sagrado e mundo profano não são dicoto-
mias, se fundem, é totalizante e não partes.

A respeito do conceito de ancestralidade, na visão de Eduardo Olivei-
ra (2007, p. 205) não se restringe à esfera religiosa e ás fronteiras sociais 
do candomblé. Além disso, o autor reconhece o papel da ancestralidade na 
construção da identidade do negro, forma de reação, resgate e discurso 
para reparação da história e da cultura negra no Brasil. Como frisa, ances-
tralidade é movimento, é o entrecruzamento de caminhos. Por isso o título 
de sua obra “Ancestralidade na Encruzilhada”, sendo que o Axé, conforme 
Siqueira (2006, p. 32) é o que liga a ancestralidade. É a força vital que uni-
fica vivos e mortos (Mortos significando continuidade da vida). 

A força vital ou energia vital é o que unifica todos os seres humanos na 
comunhão entre o Orum e o aiyê (ceu e terra). A Força vital refere-se aquela 
energia inerente aos seres que faz configurar o ser-força ou força-ser, não 
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havendo separação possível entre as duas instâncias (Leite, 1984, p. 34 apud 
Oliveira, 2003, p. 43). Notamos a força vital como um elemento presente 
que, em intersecção com outros elementos como a dança, o ritmo, forma os 
complexos corpos negros, na arte de driblar, gingar, não de ser, mas sendo.

No candomblé, a dança representa as tendas dos orixás. Canto, dança, 
ritmo, movimento do corpo (Siqueira, 2006, p.71). Paulina Chiziane (2004), 
na obra “Niketche”, descreve os mistérios da dança, e contribui para pensar 
o futebol-arte, o esporte negro, na conjuntura dos corpos africanizados e da 
dança sagrada. A dança é para a leveza da alma, para esquecimentos e me-
mórias. A pisada da dança é para mandar para debaixo da terra os pesares. 
Para a mesma, o povo negro é um povo que dança para comemorar as ale-
grias e para afastar as desgraças. A dança é magia, energia, é elemento vital. 

No Brasil, a dança ganhou uma dimensão de complexidade, com o sam-
ba como um elemento africanizado. O samba é uma mistura de cultura musi-
cal, de saberes e de sentidos, tendo como mistério a síncopa iterativa, que é a 
batida que falta, completada pelo corpo: a palma, a dança, o ritmo, os gestos, 
etc. (Sodré, 1998, p.11). Samba é o dono do corpo, diz o autor, e Exu o dono 
do Samba.  Numa síntese - corpo movimento é Exu, Exu é corpo transgressor.

Como último elemento, destacamos a capoeira Angola, concebida en-
quanto filosofia de vida (Araújo, 2015, p.13), apesar das controvérsias é 
a sua forma de ser - jogo, dança, luta, a arte de enganar, o domino cor-
poral, a malandragem, a arte de esquivar, mas também, de golpear. Seus 
elementos são a energia vital: é força- drible-finta-ginga, o que a nosso 
ver, é o jogo social construído na resistência, é resistência, a expressão do 
corpo-memória-ancestral. Capoeira é dança - fenômeno que visa pisar na 
negatividade, mandar para o fundo da terra o pesar, também é ritmo, per-
mite gingar, fazer a finta. O futebol dos negros é essa mistura de samba, 
com capoeira, com luta, com Axé, é a arte de fuga de uma experiência de 
exclusão. É tudo juntado, uma simbiose. Jogar sambando, sambar jogando.

Considerações finais

Através da interseccionalidade sob os marcadores de diferenciação: gê-
nero, raça, classe, sexualidades e religião, refletimos sobre a interseccionalida-
de no esporte,  destacando saberes e sentidos corporificados. Refletimos sobre 
as diferenças de papéis no futebol e a respeito da exclusão dos corpos fora dos 
padrões identitários-hegemônicos, evidente nos esportes no Brasil, como os 
corpos negros, os corpos transexualizados, sexualizados, os corpos mulheres e, 
especialmente, em atividade de comando, liderança, ou seja, de poder.

Nem mulheres, nem negros, nem outros homens... Apesar de que cresce 
a participação de mulheres e pessoas negras nos esportes, mas não, eviden-
temente, na mesma proporção e peso, se medidos na balança. A participação 
da diversidade recentemente adentra á discussão articulada entre academia e 
movimento negro (Estatuto da Igualdade Racial), requerendo medidas de in-
serção nos esportes, por meio de leis que lhes propicie o direito. Apesar disso, 
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o futebol segue nos espaços de poder, como a modalidade esportiva infrigível, 
com direitos totalitários de homens-machos brancos. 

No entanto, analisando exclusivamente a função de atleta percebe-se 
que esta é a modalidade esportiva mais macho, e também a mais lésbica, 
sendo as modelagens de masculinidades perceptíveis e, nas mulheres dos 
setores de comando, a masculinidade é forma de luta, de resistência, visto 
quando adotam estratégias de inclusão e permanência, remodelando os cor-
pos nos termos de masculinidade subjetiva-comportamental.

Com o corpo negro-experiência, constatamos saberes e sentidos, cor-
relacionados com os elementos da cosmovisão africana, como ancestralidade, 
força vital, ritmo, samba, capoeira, o corpo-arte no construto da força, ginga, 
drible, finta. Corpo saber, corpo epistemológico, corpo resistência, corpo fuga 
em sociedade racializada e excludente. Corpo refletido na memória-ancestral, 
interligados com a religião, corpo-complexo, artísticos-poético, o que, no viés 
interseccional retrata a vida negra entrecruzada entre céu e terra, matéria e 
energia, onde se percebe corpos em nexo com a ancestralidade, o Axé, Orixá 
(ainda que não consciente).

É o esporte um espaço de resistência racial e de gênero, com a inclu-
são de mulheres e negros como continuidade de resistência, espaço de luta 
e pela igualdade de direitos. No contexto de raça e classe, a lesbianidade 
negra, por vezes, a fuga. Entre  fuga, prazer e dor - uma leitura possível. 
Corpo-experiência-intersecional, é saberes, é sentidos, corpos que se rear-
ranjam driblando a vida social excludente. 

Corpos que “dançam”, em forma de capoeira se esquiva, a fim de não 
golpear, com a força da energia, sobretudo a força vital. É jogo, é arte, a 
arte de enganar (a vida). Engana para sair do lugar - A desigualdade. Cor-
pos negros e corpos mulheres, corpos epistemológicos: a experiência, -a 
bola-livro, o livro-bola.
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IDENTIDADES LÉSBICAS CONVERSANDO COM A
INTERSECCIONALIDADE

JAQUELINE MONTEIRO DE SANTANA
UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Introdução

Esse texto reflete sobre as identidades lésbicas e as relações que se estabe-
lece com outras identidades de maneira interseccional. Assim a ferramenta inter-
seccionalidade será referência para compreender a associação de diversas identi-
dades em torno das lésbicas-professoras sujeitas da pesquisa ‘Professoras lésbicas: 
pensando a identidade sexual na prática docente’ em desenvolvimento no Progra-
ma de Mestrado em Critica Cultural. Parto do auto reconhecimento como sujeita 
desta experiência onde a identidade sexual conduz a minha prática profissional e, 
também, como pesquisadora.  

A história de vida de mulheres e homens que vivenciam sexualidades fora 
do modelo imposto pela heteronormatividade regulada pela sociedade é marcada, 
muitas vezes, por violências diversas, impostas na relação com o outro. Muitas des-
sas violências ocorrem na família, na escola, na comunidade, nos grupos religiosos, 
no mercado de trabalho, produzindo vivências conflituosas nesses espaços. A mi-
nha trajetória não foi diferente, na infância a experiência se dividia entre estudar e 
brincar. As duas atividades em universos diferentes foram marcadas por repressão 
aos meus desejos que me faziam sentir como uma pessoa estranha, não conven-
cional, como brincar com meninos em brincadeiras que exigia força e disputa, to-
talmente contrário ao pensado para meninas. Memórias da infância me faz recordar 
das muitas vezes quando a alegria de menina se transformava em lágrimas diante 
dos gritos disciplinares das professoras e do meu pai, que exigiam uma espécie de 
enquadramento no meu, corpo, comportamento que nunca consegui atingir. 

A juventude foi lugar da experimentação, do rompimento, da transgressão 
e, também, de uma violência onde o medo de expulsão de casa, gerador de um 
crescente distanciamento dos encontros de família por conta das cobranças refe-
rentes à orientação afetiva-sexual. A todo o tempo me era imputado à obrigação 
de ter um namorado, não sendo necessário transar, pois havia uma preocupação 
dos meus pais em dá satisfação para os vizinhos sobre sua filha que tinha compor-
tamento masculino, que não estava seguindo o caminho previsto para toda jovem, 
ter a proteção de um rapaz. 
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As mudanças no corpo e as inquietações sobre quem eu realmente 
era, meus desejos totalmente execrados por todos/as em volta, geravam 
angustias que me acompanharam até eu passar por uma experiência edu-
cativa que trabalhava com os/as jovens a partir do fortalecimento e valo-
rização das suas identidades através da oportunidade de refletir e discutir 
sobre como as violências criavam limites, reduzia direitos, silenciava e afas-
tava dos espaços de poder. 

A escolha do curso universitário pedagogia foi decorrente dessas re-
flexões que me aproximavam de um sonho de liberdade, do poder existente 
em ser quem eu realmente sou, viver longe da sensação de está fazendo 
algo errado, sujo, mal exemplo para crianças. Aos poucos fui conseguindo 
organizar um discurso em defesa da minha orientação sexual em todos os 
espaços que frequentava e, a partir daí, pude vestir as roupas que acha-
va interessante, me tornei amiga de lésbicas e participei de movimentos 
sociais de enfrentamento a homofobia, racismo, machismo e intolerância 
religiosa. A educação formal desempenhou um papel estratégico na minha 
vida, pois por meio dela pude conseguir um trabalho digno que me permitiu 
emancipar-me e poder sair de casa, partindo a procura de novas referên-
cias positivas e de autoreconhecimento. 

O espaço de trabalho surgiu como realização daquilo que sempre de-
sejei. Finalmente me tornei professora, marcada por tudo que sou, lésbica, 
negra, de candomblé e moradora de periferia, comprometida com a forma-
ção de sujeitos que enfrentam no cotidiano a negação das suas identidades. 
Esse momento foi mágico porque a autonomia financeira era uma espécie de 
permissão que eu precisava para poder então assumir minha identidade lés-
bica, poder contar para família e amigos e não me preocupar com a rejeição.

De acordo com Swain (2000, p. 16):

Falar de lesbianismo não é apenas descrever práticas ou 
elaborar definições, mas é, sobretudo, tentar observar 
como uma certa prática sexual se insere nas relações so-
ciais, como é avaliada, julgada, denegrida1, louvada ou si-
lenciada no desenrolar da história. É também colocar ques-
tões relativas à identidade do humano, à delimitação das 
pessoas dentro de categorias sexuadas – mulher e homem 
- que as condicionam e as enquadram em modos de ser, 
maneiras de sentir, de perceber o mundo e a si próprio. 

Nunca foi possível deixar de ser lésbica para ser professora, mesmo 
numa sociedade empenhada em binarizar os seres humanos, pois ser lésbica 
e professora não está em lados opostos, são construções identitárias que se 
encontram para contar minha história e postura política fazendo da minha 
vida um lugar de luta para visibilizar as sexualidades em sua diversidade. 
Nessa perspectiva vejo a identidade sexual atravessada por outras dimen-
sões numa relação harmônica que vai reverberar em todas as ações que 
desenvolvo.

1-A autora faz o uso da palavra denegrida de forma pejorativa. Considero-a uma forma de afirmação racial, já que 
denegrir é tornar negro. 
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Neste sentido, não poderia começar este texto, de outro lugar, senão 
de mim mesma. Com isso, afirmo o lugar de onde falo, numa busca per-
manente pelo equilíbrio em ser uma mulher com trajetórias semelhantes 
das minhas interlocutoras e ser uma pesquisadora que garante o rigor ne-
cessário a uma pesquisa acadêmica. Esse ponto de partida para mim, me 
permite encampar um modo de pesquisar aberto a superar perspectivas de 
neutralidade onde o/a pesquisador/a fala de um objeto externo, estranho 
sem implicações pessoais.

Assim, considero a discussão sobre identidades sexuais numa pers-
pectiva interseccional indispensável para configuração de modelos educa-
cionais mais inclusivos, atentos à omissão dos currículos escolares marcados 
por valores heteronormativo. Aqui apresento, minhas primeiras reflexões a 
partir do exercício de conhecer, fundamentar meus estudos sobre a temá-
tica, tomando como foco a leitura de autores/as que tem me ajudado a 
compreender melhor como essas identidades se interseccionam a partir de 
narrativas de professoras lésbicas sobre a relação destas com a docência. 

Breves reflexões sobre interseccionalidades

Os estudos sobre identidades tem sido um caminho rico de pensar a 
sociedade numa perspectiva de garantia dos direitos humanos de todas as 
pessoas. Nesse sentido, para Hall (2011): 

[...] a identidade, nessa concepção sociológica, preenche 
o espaço entre o “interior” e o “exterior” – entre o mun-
do pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos 
a “nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo 
tempo que internalizarmos seus significados e valores, tor-
nando-os “parte de nós”, contribuindo para alinhar nossos 
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocu-
pamos no mundo social e cultural. (HALL, 2011, p.12)
 

Estudos sobre identidades promovem, dessa maneira, abertura de 
brechas para a inclusão de sujeitos historicamente excluídos socialmente, a 
partir de movimentos de resistência e organização, ultrapassando modelos 
universalizantes onde as subjetividades, afetividades são dimensões igno-
radas. Modelos hegemônicos de ser humano passam a ser questionados, 
dando lugar a novos arranjos identitários e, consequentemente a novos 
cenários sociais.

Neste contexto, a partir de experiências vivenciadas no âmbito dos 
Movimentos Sociais, os sujeitos geram conhecimentos sobre as suas identi-
dades através de embates oriundos de hierarquizações naturalizadas, como 
no caso do que aproxima e divide mulheres brancas e negras no âmbito das 
relações de gênero, por conta da condição racial.  O discurso clássico sobre 
a opressão da mulher ainda, não muitas vezes, não se refere à diferença 
qualitativa da opressão sofrida pelas mulheres negras, por sua experiência 
diferenciada por sua condição racial.
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Assim, pensar nas relações de gênero pede que se considere que 
elas nunca serão apenas lésbicas, mulheres, negras, pobres, professoras e 
pertencentes a uma só geração. Como bem nos disse Audre Lorde (1983), 
“não existe hierarquia de opressão”. Autodeclarada negra, lésbica, mãe, 
guerreira, poeta, a autora nos diz ter aprendido que a origem do sexismo 
e heterossexismo é a mesma do racismo e, por isso, não há como escolher 
uma frente de batalha. Afirma que dentro da comunidade negra ela é lésbi-
ca, dentro da comunidade LGBT ela é negra, logo, ela entende que ser livre 
da intolerância não é direito de um grupo particular, não há como escolher 
e, portanto, lutar apenas contra uma frente de opressão. 

A identidade lésbica é apresentada com destaque, neste trabalho, por 
ter sua construção em situações totalmente adversas, marcada frequente-
mente por conflitos dolorosos da história pessoal das lésbicas, como: expul-
são de casa, rejeição da família, chances mínimas de escolarização, acesso 
e permanência no mercado de trabalho. Porém, a identidade lésbica coloca 
em crise o modelo hegemônico heterossexual em torno do qual se organiza 
a sexualidade. 

Não são muitas pessoas que podemos ouvir afirmando ‘eu 
sou heterossexual’, este é o grande pressuposto. Mas dizer 
‘eu sou gay’ ou ‘eu sou lésbica’ significa fazer uma declara-
ção sobre pertencimento, significa assumir uma posição es-
pecífica em relação aos códigos sociais dominantes (WEEKS, 
2010, p. 70).

Ser lésbica é uma espécie de subversão da ordem hetoronormativa 
imposta pela sociedade que invisibiliza e estigmatiza. Assumir a identidade 
é uma espécie de resistência. As discussões em torno da identidade lésbica 
ao passar por uma abordagem interseccional capaz de compreender contex-
tos específicos, e como os sistemas de dominação (raça, gênero e classe) 
interferem na sua construção, ampliam a complexidade das identidades dos 
sujeitos. A observação dos efeitos da lesbofobia, do machismo e racismo 
na vida cotidiana das lésbicas é uma excelente forma para compreender a 
interseccionalidade das identidades quando se cruzam e provocam a natura-
lização de discriminações que minimizam as chances de ascensão social das 
lésbicas. 

De acordo com Creshaw (2002), a interação entre dois ou mais eixos 
da subordinação ocasiona consequências estruturais e dinâmicas que geram 
um problema a ser tratado. A autora destaca que o racismo, o patriarcado, a 
opressão de classe, e outros sistemas discriminatórios são temas centrais a 
serem tratados pela interseccionalidade, já que criam desigualdades estrutu-
rantes, por isso são necessárias ações e políticas específicas para combater 
essas opressões.

A autora afirma que uma das razões pelas quais a interseccionalidade 
constitui um desafio é que, francamente, ela aborda diferenças dentro da 
diferença, Creshaw (2002). Por isso não é possível pensar as identidades 
separadamente, pois não há um momento específico para cada uma atuar, 
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esses fatores agem em combinação e determinam suas condições de vida. A 
autora conceitua a interseccionalidade como estrutura que permite identificar 
a combinação de discriminações que ao operar juntas limitam as chances de 
sucesso de mulheres negras, lésbicas, com deficiência, pobres e de periferia. 

Segundo Woodward (2005) a identidade é relacional, marcada por 
emblemas e alegorias, construindo-se tanto simbólica quanto social e his-
toricamente. Nesta concepção, o conjunto de identidades que compõe o 
sujeito, por meio de uma marcação simbólica, estabelece a diferença rela-
tivamente a outras identidades. 

A divisão entre os sexos é algo cotidiano na sociedade, todos os dias 
surgem caracterizações que visam instituir o que é de menina e o que é de 
menino. É o contexto heteronormativo que produz as construções sociais de 
homens e mulheres, feminilidade e masculinidades constituindo o gênero. 
A noção de gênero é entendida aqui como relações estabelecidas a partir 
da percepção social das diferenças biológicas entre os sexos (Scott, 1995). 

Não há como falar de gênero sem recorrer ao movimento feminis-
ta, já que este instituiu os estudos de gênero como categoria e demarcou 
sua importância analítica para elucidar a construção social e histórica das 
diferenças entre homens e mulheres. Com isso, não pretendem negar o 
envolvimento de corpos sexuados nessa construção, mas se opunham aos 
argumentos essencialistas que naturalizam as desigualdades. 

Neste contexto de conflitos e contradições, Hall (2005) afirma que o 
movimento feminista é um dos grandes responsáveis pela fragmentação da 
identidade do sujeito moderno, tanto como uma nova forma de crítica teó-
rica, quanto como movimento social. Defende que o feminismo teve grande 
peso no descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico, a 
partir da politização da subjetividade, da identidade e do processo de iden-
tificação.

Guacira Louro (2000) aponta o potencial de insubmissão dos dis-
cursos feministas sobre gênero em relação às normativas que regulam as 
relações sociais. Para ela, o feminismo ao pautar a inserção política da ca-
tegoria gênero colabora para uma mudança epistêmica, na medida em que:

[...] o que acontece não se trata, no entanto, de apenas 
mais um “acréscimo”, seja das mulheres seja de temas e 
áreas. A subversão que essas incorporações e, principal-
mente, que os questionamentos feministas vão trazer para 
o pensamento terá como resultado uma transformação 
epistemológica, uma transformação no modo de constru-
ção, na agência e nos domínios do conhecimento. (...) Na 
verdade, isso ocorre fundamentalmente porque ele redefi-
ne o político, sugerindo mudanças na sua natureza. Se “o 
pessoal é político”, como expressa um dos mais importan-
tes insights do pensamento feminista, então se compreen-
derá de um modo novo as relações entre a subjetividade 
e a sociedade, entre os sujeitos e as instituições sociais. 
(LOURO, 2003. p. 148).



123

Na concepção de Scott (1995), o gênero é o primeiro modo de dar 
significado às relações de poder. Nesta perspectiva a autora salienta que ao 
introduzir a concepção de desconstrução proposta pelo pós-estruturalismo, 
os estudos de gênero rejeitam o caráter fixo e imutável das oposições bi-
nárias, considerando o contexto em que foram elaboradas, a forma como 
essa oposição opera, desmantelando e dando mobilidade à construção hie-
rárquica, negando, enfim, a naturalização das coisas. Ao utilizar esta cate-
goria relacional expõe-se o caráter fundamentalmente social das diferenças 
baseadas no sexo biológico. Com essa perspectiva, homens e mulheres não 
mais foram compreendidos inteiramente separados, já que ambos são de-
finidos em termos recíprocos.

Interseccionalizar as experiências lésbicas com a experiência negra 
no Brasil é de extrema relevância nesse texto porque tem a ver como as 
lésbicas negras se veem e como são vistas pelo sistema racista brasileiro. 
De acordo com Gomes (2005):

[...] é no âmbito da cultura e da história que definimos as 
identidades sociais (todas elas, e não apenas a identidade 
racial, mas também as identidades de gênero, sexuais, de 
nacionalidade, de classe etc.). Essas múltiplas e distintas 
identidades constituem os sujeitos, na medida em que es-
tes são interpelados a partir de diferentes situações, insti-
tuições ou agrupamento social. (GOMES, 2005, p 42).

A autora discorre sobre a importância dos movimentos sociais em 
cumprir uma importante tarefa não só de denuncia e reinterpretação da 
realidade racial brasileira como, também, de reeducação da população, dos 
meios políticos e acadêmicos. Dessa forma, Gomes (2005), conceitua a ca-
tegoria raça como construções sociais, políticas e culturais produzidas nas 
relações sociais e de poder ao longo do processo histórico.

Neste contexto a origem do racismo constitui-se e consolidou-se por 
intermédio do exercício de agressão, da conquista, da dominação ou do 
extermínio de qualquer agrupamento humano existente fora dessas redes. 
Assim, o racismo passa a ser nada menos que uma visão coletiva totali-
zante, que garante a gestão monopolista e racializada de recursos, sendo a 
população-alvo considerada como parte integrante desses recursos, Moore 
(2007).

Assumir uma identidade sexual é um processo que não está associa-
do apenas à vida das jovens, esse processo torna-se mais complexo com 
a disseminação de uma certa dificuldade das mulheres mais velhas em vi-
venciar uma relação afetiva-sexual lésbica por conta no envelhecimento do 
seu corpo e o olhar generalizado da sociedade em relação aos mais velhos. 

Além disso, é importante salientar que a questão de classe atravessa 
todas as opressões, justamente pelo poder de aprofundar ainda mais todas 
as discriminações que envolve a humanidade.
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E a escola com isso?

As questões até aqui não trazem conclusões pela intenção de ser um 
artigo provocativo, reflexivo sobre como pretendo lidar com as categorias 
identidades, interseccionalidades em minha pesquisa. Contudo, ficam duas 
pistas que me permitem pensar, posso relacionar tais questões no desen-
volvimento deste estudo. 

Uma delas está em pensar a escola como é espaço de formação dos 
sujeitos. Como território de construção e desconstrução de conhecimentos, 
ideologias é responsável por formação das identidades dos sujeitos, sendo 
assim, a profissão docente vai além das discussões vivenciadas em sala de 
aula. 

O currículo como discursos ligados a relações de poder pode visibili-
zar ou silenciar debates essenciais nesse processo. As identidades pessoal 
e profissional que se entrelaçam e também se interpenetram, em meio a 
diferentes discursos que tem efeitos no modo de pensar e atuar na docên-
cia, tornando natural determinadas representações sociais que invisibilizam 
e excluem as diversidades sexual presente nas vidas das pessoas. 

Desta maneira, temas como sexualidade, gênero, raça, geração são 
negligenciados e esse atrelamento ao trabalho docente tem efeitos sobre 
as professoras, consequentemente tem negado sua identidade, seu modo 
de ser e ver o mundo, sua critica as relações, seu fazer pedagógico. Tais 
aspectos fazem parte da história de vida de professora que serão interlocu-
toras neste estudo e serão acessados a partir de suas narrativas.
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AS PERFORMANCES DOS CORPOS EM CENAS DO PORNOGRÁFICUS 

JOANNA CAROLINA A. DOS SANTOS 
UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Entre rasuras: Interrogando corpos na pornografia queer 
 
O desejo de refletir sobre o corpo deriva de reflexões sobre os recor-

tes interseccionais de minhas experiências na pesquisa-extensão e ativismo 
no processo de graduação. Tão como das experimentações de vivências 
anteriores e concomitantes que me causaram indagações. Por meio delas 
pude sentipensar sobre questões que envolvam gênero, sexualidade e re-
cortes étnico-raciais, que me impulsionaram a pensar sobre o impacto dos 
corpos nos modos de vida. Esses eixos de diálogo me fizeram atentar para a 
importância da ênfase ao direito à multiplicidade, por isso à diferença. Nes-
se aspecto, as rotas de fuga de resistências identitárias, que projetam re-
des de normatização do corpo em diferentes agenciamentos, mostraram-se 
notórias. Como também a viabilidade de rotas possíveis, que se norteiam 
em transversalidades nesses espaços de fomentação e investigação de sub-
jetividades. No qual, seja possível pensar nas variedades que compõem 
esses espaços de (des)formação, além do direito a visibilidade coletiva que 
acolha dissidências. Não precisando determinar experiências de forma fixa 
em seus modos de vida, nos caminhos possíveis que o existir proporciona. 

Pensar sobre o corpo nesse aspecto, é refletir não só sobre as relações 
as quais ele é reportado, mas seu trânsito nas zonas possíveis dos sentidos 
e sua agregação rizomática em uma espécie de universalidade que não se 
contém por uma conceituação identitária. Embora também nela, seu agenda-
mento seja posicionado. As repetições sobre o corpo reservam lugares do não 
dito nos jogando numa rede de interseccionalidades, tabus e moralidades.  

Pensar por esses caminhos me leva ao campo audiovisual, aqui utili-
zado como ferramenta para refletir sobre essa representação em um cenário 
de movimento de insurgências contemporâneas. Para assim, alçar caminhos 
que levam a encenações de práticas sexuais em pornovídeos disponíveis na 
plataforma digital queerporntv.com. Nesse aspecto, escolho o pornô como 
possibilidade de análise. Não só pra pensar sobre representação, como tam-
bém na abertura das possibilidades de visualização das relações estabelecidas 
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pelos corpos em insurgências performáticas. De modo a questionar um agre-
gado de naturalizações que se repetem nas manifestações de modos de vida 
e contaminam práticas e posicionamentos sociais que interferem na esfera da 
intimidade.  

Dessa forma, o pornô queer surge com fertilidade como campo de 
pesquisa, devido a sua implicação na representação de experiências sexu-
ais alternativas. Ecoando vivências que hora jogam com os binarismos das 
composições de verdades ocidentais, como também, os corrompe no seu 
trânsito performático. Pois, o audiovisual permite de maneira mediada e di-
reta o constrangimento estético de naturalizações normativas sobre o sexo. 
De modo a não me limitar as representações, mas de poder com elas, por 
meio das suas nuances, refletir sobre o corpo nos imaginário-práticas dos 
corpos pornográficus.  

Nesse aspecto, o intento do termo pornográficus tão em trânsito 
quanto essa pesquisa, é caminhar pelo pornô. De modo a permitir uma 
imersão localizada nos caminhos apresentados como possíveis às práticas 
de corpos, que insubordinam efeitos das repetições da cultura. Assim, o in-
tento da pesquisa se cria inicialmente na busca do pornô caseiro disponível 
nas plataformas virtuais. No entanto, ao fazer um deslocamento das ideias 
para a aplicação da pesquisa, observei repetições de práticas performáticas 
de maneira maquinal na execução dos vídeos, de modo à praticamente li-
mitar o espaço de análise para práticas normatizantes muito similares.  

Assim, a escolha do enquadramento queer, caracteriza-se pela sua 
abertura para multiplicidades narrativas. De modo a estabelecer uma rede 
com uma multidão que acolhe diferenças e se projeta no questionamento a 
normalidades, traduzidas em ações performativas. Nesse processo, a con-
cepção queer colabora na pesquisa, ao refletir sobre o sistema de captura 
social das subjetividades e sua relação com o corpo.  

Nesse sentido, tendo pornovídeos como corpus de análise, viso re-
fletir sobre as naturalizações e dissidências orquestradas pelos corpos em 
performance. Quando se pensa sobre pornô, também é caminho questionar 
e interpretar o impacto queer nessas visualizações disponíveis em redes 
virtuais. De maneira a buscar um diálogo inicial com conduções perfor-
máticas nos pornovídeos Going Here (2014), Porn América (2015), Home 
Bound (2017) disponíveis no site queerpornTV e interpelar as contribuições 
da biopolítica contemporânea nas reflexões sobre o agenciamento dos cor-
pos. Refletindo sobre o trânsito de posicionamentos múltiplos que encenam 
subjetividades.   

 
Interpretando o pornográficus: O queer en(cena) 

 
Antes de dar início as interpretações de encenações pornográficas é 

importante nos situar em alguns questionamentos pelos quais se desdobram 
os estudos queer. Tão como, alardear para a contribuição dos feminismos 
negro e lésbico, que questionam as normativas centradas num feminismo 
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que garantia uma seletividade em agendamentos e experiências normativas 
com foco branco e heterocentrado. De modo a desconsiderar outras inter-
secções subjetivas. Nesse aspecto os pornovídeos selecionados dialogam 
com questionamento ao heterocentramento. A heterossexualidade vai ter 
foco de questionamento cientificamente em estudos lésbicos, com incisivas 
contribuições de Monique Witting (2010) e Adrienne Rich (1990). É quan-
do para além de um lugar de inscrições e composição de identidades, se 
questionam mecanismos identitários que formatam as estruturas fixas de 
normalidade. Principalmente, no que toca o pensamento da heterossexua-
lidade como parte constituinte da ambiência de naturalização do corpo e as 
atribuições dos seus usos. Tão como, o apaziguamento binário que converge 
diferenças complementares a exemplo da passividade x atividade, que se 
estende ao corpo na sua concepção sobre si e na relação com o entorno de 
forma a condicionar projeções de narrativas complementares.  

Nesse aspecto, se o intento dessa análise tem foco nas práticas visu-
alizáveis nos pornovídeos, Luiza Bairros (1995) colabora com as indagações 
ao fazer questionamentos interseccionais, alertando para a multidimensio-
nalidade de experiências que o pessoal enquanto político abrange. Ao passo 
que ela alerta para necessidade de compreensão crítica das bases que pos-
sibilitam a manifestação dessas realidades. Nesse sentido, o pornográficus 
abrange as nuances do pessoal no que toca a esfera da intimidade e da ma-
terialidade dos corpos que se manifestam em diferenciações do mainstream.  

Assim, a escolha dos sujeitos que comporão o corpo de análise dos 
vídeos de pornô queer, tem como intento a ruptura com a naturalização das 
normas e as suas práticas nas performances do sexo. Buscando alçar refle-
xão sobre qual enfoque lhes é dado, de maneira a atentar para as noções 
dissidentes, entendendo a potencialidade que tem essa difusão na ruptura 
com a linguagem hegemônica difundida.  

Dessa maneira, para dar início a análise corporificada nas cenas, va-
mos dar enfoque ao pornovídeo Going Here (2014), que é protagonizado 
pelas atrizes Selo Lírico e Jiz Lee, tendo como cenário um local que vai de 
um elevador público a um espaço reservado. Uma captura interessante 
se inicia com ambas contracenando num elevador em movimento, entre 
o piscar dos olhos das personagens na cena, o sexo acontece, como que 
na imaginação, numa outra ambientação na qual havia as atrizes e a ca-
deira de rodas. A atriz Jiz Lee, que se identifica como genderqueer ou não 
binária (não se identificando nem como homem, nem como mulher), tem 
uma aparência andrógina, que não performa uma identificação de gênero. 
Enquanto a atriz Selo Lírico que também se identifica como não binária, é 
subversiva na desinstrução da estética mainstream, devido a materialidade 
de um corpo que desconjura modelos e se apresenta desejante e desejável. 
De longe, nenhuma das duas atrizes empreende uma postura que se asse-
melhe a das mulheres fatais dos anos 30, que de acordo com Nuno Cesar 
Abreu (1996) vai popularizar a posição de uma representação engessada 
de sensualidade feminina. De forma a gerar estímulo para o preponderante 
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público masculino. Ao mesmo tempo, que não estão aquém de utilizações 
que se enquadram em normas. Pois, jogam com a desinstrução de uma 
produção em série, da manifestação dos corpos no pornô mainstream. No 
sexo, a cadeira como mais uma extensão dos corpos em possibilidade, num 
ambiente vazio no qual se relacionam. A performance se mostra mesmo 
que focada, descontraída, com um entrosamento dos corpos acompanhado 
de risos, carícias, orais partilhados e utilização de dildo de forma ritmada, 
mas não frenética. Ocorrendo trocas de posições, de modo a não ficar de-
terminada na cena uma dicotomia de interação ativa X passiva. Jeanne Lee 
que faz uso do dildo também recebe estímulos externos a estrutura dele, 
sendo finalizado o vídeo com uma ejaculação feminina em jato por estímulo 
externo. Diferente de uma representação que é muito difundida, que é da 
necessidade de penetração para esse alcance. Outra questão interessante 
ocorrida é a utilização de preservativo, inclusive para o sexo oral, questão 
pouco difundida quando se dialoga sobre prevenção sexual de pessoas que 
tem vagina.  

Ao refletir sobre gênero, a autora Judith Butler (2003) pensa o con-
ceito de performance de modo a romper barreiras entre sexo e gênero e os 
discursos naturalizantes, entendendo que as práticas que destoam das já 
naturalizadas, denunciam o status performativo do próprio natural. Nesse 
aspecto, ao analisar os pornovídeos, é possível notar que por mais que o 
trânsito da performance dos personagens não se alcance em reprodução de 
identidades fixas, as corporeidades compõem as experiências que manifes-
tam subjetividades.  De modo a dialogar com os sensos de humanidade nos 
seus modos de vida, que podem ser manifestados em práticas represen-
tativas do sexo. Tornando fértil pensar as diferenças, nas impressões que 
reagem aos corpos e sobre os corpos.  

Dando seguimento a análise, no pornovídeo Porn América (2015) as 
atrizes Crona Valentine e Tiffany Starr, reconhecidas no âmbito da porno-
grafia trans são materializadas imageticamente em corpos magro e outro 
não, sendo respectivamente uma negra e outra branca. Sendo importan-
te salientar, que as caracterizações aqui trazidas sobre posicionamentos e 
corporalidades dos que encenam parte da compreensão de que essas inter-
ferências também se apresentam apagadas nas “neutralidades” do mains-
tream. De modo a interagir com as situações performáticas. Nesse sentido, 
Paul Beatriz Preciado (2014), que dialoga com os estudos queer, destaca 
que além do efeito de práticas culturais em diferentes esferas das expe-
riências, ele dá-se na materialidade dos corpos, sendo ao mesmo tempo, 
construídos como também orgânicos. 

As cenas todas se passam num sofá largo, onde a troca de carícias 
se apresentam intensas, sendo predominantes os estímulos entre seios, a 
masturbação do pênis e do cu, tratando-se apenas Tiffany de estar pene-
trante. São várias posições que os corpos vão tomando, as trocas vão se 
dando de forma partilhada e o clássico da utilização de sapatos na hora do 
sexo no pornô também pode ser visualizada. Sendo uma das cenas mais 
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aclamadas, a performatização de uma tesoura pelas atrizes como modo de 
masturbação (algo geralmente só considerado no imaginário social, prota-
gonizado por mulheres que tem vagina).  A finalização do pornovídeo ocorre 
entre risos e ejaculação.  

Nesse aspecto, pensar na contribuição do corpo trans para esse en-
redo, torna visualizável na prática do pornográficus, o envolvimento desses 
corpos dissidentes no tocante a denúncia da naturalização de corpos e com-
portamentos. Com isso, é possível captar a compreensão de que a cultura 
e o discurso enredam o sujeito, mas não o constituem. Pois, refletir sobre 
performances do sexo nos possibilita pensar que a “questão da ação é re-
formulada como indagação acerca de como funcionam a significação e a re-
-significação.” (BUTLER, 2003, p.205). Nesse aspecto, pensar na desestabi-
lização de identidades substantivas, que desarma narrativas naturalizantes 
vinculadas a centramentos fixos, mobiliza sentidos para o pornográficus.  

Enquanto isso, no pornovídeo Home Bound (2017) é apresentada 
uma história de BDSM1 doméstica. Tendo a BDSM por si só caráter perfor-
mático devido a acordos simulados, tratando de relações eróticas que em si 
não precisam estar envolvidas com sexo, como também podem. Tão quão o 
caso do vídeo analisado. Nele, a atriz Mademoiselle e o ator Rex, que tratam 
de um casal também por detrás das câmeras, conduzem a cena. Sendo Rex 
um homem transexual negro e Mademoiselle uma mulher gorda branca. O 
enredo é dividido em três partes, com ambiente familiar marcante. A cena 
se inicia com Rex fazendo o papel de homem de casa que prepara o jantar. 
Até ser surpreendido pela chegada de Madamoseille, que conduz o ator na 
cena para um oral sentado num balcão da cozinha, com troca de carícias 
e utilização de cadeados. Já a parte dois, já se passa na cama, nela Made-
moiselle utiliza um chicote e uma palmatória pra a execução do spanking, 
que trata de um castigo corporal com intenção sexual, com estímulos que 
ocorrem na bunda. Após isso, usa as suas mãos para penetrar o parceiro. 
Enquanto que num terceiro recorte, Rex assume a atividade, entre carícias, 
lambidas e penetrações com utilização de um dildo, termina com a penetra-
ção do punho e o dildo tirando orgasmos da atriz.  

Esse pornovídeo por meio das práticas de BDSM brinca com as signifi-
cações de domesticação, ressignificando as relações e esse ambiente de for-
ma subversiva. De modo a revelar o status performativo das normalidades 
desse ambiente, os corpos que os abrigam e as suas práticas. Proliferando 
potencialidades que vão para além dos binarismos ou de normas políticas 
de identidade, mas que já se faz na desinstrução de uma naturalidade não 
só pra quem encena, mas para o telespectador.  

Nesse rumo, caminhar para as subjetividades implica em rupturas com 
o enquadramento de sujeitos catalogados. Ao pensar sobre os corpos, até 
as doenças eram vistas por uma ótica de catalogação sem efetividade, por 
agirem de forma diferente nos corpos pacientes, sendo o corpo também um 
lugar da reação das diferenças. Então o que pensar sobre a visualidade das 
1-Abreviação da soma dos termos “Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo” 
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relações e práticas das multiplicidades dos corpos e os seus enquadramentos 
nas representações do sexo? Como não relega-los a fixação de estigmas que 
sinalizam corpos? 

Pensar nessa desintegração dos sentidos dos corpos construídos é 
compreendê-los para além dos efeitos da cultura e as suas repetições, mas 
suas variáveis, que negociam e subvertem as normatizações.  Nesse aspec-
to, no sentido de pontuar para a abertura dos corpos a uma constituição 
que não se limite a biológica na sua relação com o que foi visto nos porno-
vídeos, é interessante trazer a relação que Paul Beatriz Preciado (2014) faz 
entre o dildo e o gênero quando diz que:  

O gênero se parece com o dildo. Ambos, afinal, vão além da 
imitação. Sua plasticidade carnal desestabiliza a distinção 
entre o imitado e o imitador, entre a verdade e a represen-
tação da verdade, entre a referência e o referente, entre a 
natureza e o artifício, entre os órgãos sexuais e as práticas 
do sexo. O gênero poderia resultar em uma tecnologia sofis-
ticada que fabrica corpos sexuais. (PRECIADO, 2014, p. 29) 
 

Pensar sobre o corpo e o gênero nesse aspecto é sair das limitações 
das imitações de papéis que determinam performances ao estabelecimento 
de uma padronização cultural ou biológica. Tão quão, subverte atentando 
para os efeitos não só performativos, mas prostéticos, por se dar na mate-
rialidade dos corpos. Nesse contexto, se a ode ao falo dá sentido hegemô-
nico ao sexo heterossexual, a mão e o dildo caracterizam rotas de fuga aos 
rumos das sistematizações dos sentidos de interação. Quais contribuições 
de questionamentos refletem sobre essas fissuras para desestabilização 
dos modos de vida que refratam e refletem o sexo? Foi uma pergunta que 
ganhou fôlego no decorrer dessa análise para as reverberações de continui-
dade dessa pesquisa. Pois, ainda que seja uma análise inicial, deu-me chão 
de análises de representações dessas práticas queer.  Assim, nesse mo-
mento da pesquisa, pensaremos sobre a relação do corpo com a biopolítica, 
por sua importância como mecanismo de (re) produção de normatividades 
sociais que são instrumentalizadas por meio de regulamentações sociais, 
tão como com subsidio da teoria queer para localização de ranhuras, que 
desordenam moldes de sentidos e práticas que visibilizam subjetividades 
insurgentes. 

Corporificando a biopolítica: Desnormatizando obscenidades 
 
Sob quais práticas o corpo estabelece relação com o sujeito nas nar-

rativas sexuais? Poderíamos nós assimilar uma hierarquia entre os sentidos 
que não desemboque numa forma homogênea de regulamentar as práticas 
do corpo? Se a biopolítica explicita condicionamentos ao corpo, a vida e 
seus desdobramentos com as relações de poder que se estabelecem, tenho 
buscado entender as suas relações de sentido com produções de pornoví-
deos contemporâneos.  
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Na História da sexualidade, Foucault (1986) costura a relação da bio-
política com as concepções de corpo nas regulamentações da sexualidade 
e suas interferências nos modos de vida, por meio do estabelecimento do 
conceito de população. A população é regulamentada pelo estado, que tra-
balha sobre os corpos e as estruturas sociais, de modo a categoriza-los e 
regra-los, visando o estabelecimento de uma “ordem”. Dessa maneira, a 
biopolítica vai se corporificando, de modo a agregar técnicas disciplinadoras 
da sexualidade não de forma repressiva, mas enquanto técnicas reprodu-
toras que sugerem aos corpos uma contaminação de repetições que visa 
normatizar desejos e saberes.  

Segundo Foucault: 

Não falo da obrigação de confessar as infrações às leis do 
sexo, como exigia a penitência tradicional; porém da tare-
fa, quase infinita, de dizer, de se dizer a si mesmo e de di-
zer a outrem, o mais frequentemente possível, tudo o que 
possa se relacionar com o jogo dos prazeres, sensações e 
pensamentos inumeráveis que, através da alma e do corpo 
tenham alguma afinidade com o sexo. (FOUCAULT, 1986, 
p. 21) 
 

Essa atenção traz como intenção dos aparelhos reguladores sociais, a 
preocupação socioeconômica, de assegurar o controle sobre o povoamen-
to. Reproduzindo fórmulas das relações sociais, visando proporcionar uma 
sexualidade com utilidade econômica e com manutenção do conservadoris-
mo. Nesse enredo, embora a regulamentação seja a da reprodução de dis-
cursos, englobam-se efeitos múltiplos do seu deslocamento, reorientação 
e modificação para o que ecoa e o que se diferencia desse regramento nas 
práticas e suas representações.Pois, pensar sobre a atual conjuntura das 
buscas virtuais também nos possibilita subverter regras sociais como as ar-
ticuladas nesse período, devido ao caráter subjetivo da navegação guiada 
pelo internauta, que tem nos dedos uma grande gama de acesso que não 
necessita passar por um crivo de regulamentações públicas.  

Em toda essa busca em torno da interatividade da biopolítica com o 
corpo, tornam explícitas as relações de poder, que de acordo com Foucault 
(1986), mais se exerce do que se possui e que se insere em todo lugar onde 
há singularidades. Nesse aspecto, a percepção da perversão se dá como um 
efeito instrumento, que vai legitimar ou desumanizar condutas. Atribuindo 
um papel regulador ao tipo de sexualidade que produz a força de trabalho e 
reproduz a fôrma da família. Como também, é importante atentar para cria-
ção dos guetos gerados por essa centralidade de reproduções por diferentes 
dispositivos que enredam o poder, percebida por Foucault (1986) como parte 
contribuinte da manutenção do lugar de centralidade. Nela, muitas vezes 
seus quesitos de abrangência transversal são ocultados em detrimento da 
“natureza”.  

As relações entre corpo, cultura e natureza, continuam a interagir 
com as novas prerrogativas contemporâneas para além das categorizações. 
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Nesse aspecto, Durval Muniz (2007) confere a necessidade de políticas cul-
turais que estimulem singularidades afirmativas. De maneira a não negar 
o divergente, mas de pensar culturas no plural, que se multiplicam pelas 
singularidades. Nas reflexões sobre as multiplicidades dos corpos, que os 
estudos queer vão questionar de modo radical, procedimentos de categori-
zação, classificação, catalogação, entre outras estratégias para pensar sobre 
os processos de normatização de comportamentos.  

Richard Miskolci(2007) ao refletir sobre a questão das diferenças, en-
foca nos estudos queer como potência interrogativa sobre como as diferen-
ças se criam e atuam no presente. Nesse contexto pensar sobre pornoví-
deos queer é manter diálogo com regimes de normalidade, sem deixar de 
reconhecer a necessidade das investigações dos desvios que ocorrem em 
detrimento desse processo. O foco para o qual caminha até então o intento 
de pesquisa são esses desvios, não concebendo a concepção de uma pu-
reza a normalidade, mas das (r)existências de realidades praticáveis que 
alertam para desajustes nas concepções de normalidade. 

Se o que se opõe a normalidade, num binarismo autossustentável é a 
monstruosidade, que vincula o real ao imaginário, o normal ao patológico, 
Raquel Lucas Platero e María Roson (2012), vão pensar nessa monstruosi-
dade como delatora dos próprios padrões de normalidade. Esses monstros 
que habitam espaço entre a natureza e a cultura, que protagonizam cenas 
do pornográficus evidenciam dessa forma a invenção das verdades que são 
inscritas nos corpos.  

Nesse sentido, ao pensar nas desinscrições dos efeitos culturais nos 
corpos via analogia do contrato contrassexual em comunicação com o que 
inicialmente já pôde ser observado nos pornovídeos, vale salientar a críti-
ca de Paul Beatriz Preciado (2014), que nos leva a questionar o processo 
de sexualização do corpo. No qual, até mesmo os órgãos sexuais possuem 
uma arquitetura política que prima por uma diferenciação complementar 
heterossexual. Logo, o pornográficus interroga o corpo aberto, tão como 
um rizoma, que conversa com as produções de significação das materiali-
dades.  

Assim o corpo está sendo mais um ponto que não se adiciona en-
quanto categoria, mas se faz caminho de inter-relações que investigam não 
uma verdade sobre o sexo, mas a inscrição dos seus discursos nas práticas. 
Dessa forma, com a escolha do corpus pornográficus como objeto não se 
tem uma pretensão a busca de novas universalidades de prática, mas da fo-
mentação de desvios possíveis que capte as subjetividades não meramente 
como efeitos da cultura levando em conta as materialidades dos corpos.  

 
Caminhando entre fissuras

 
As referências dissidentes dessa maneira aqui postas, não funcionam 

como uma nova espécie de enquadramento congelado. Mas, a abordagem 
inicial de um trânsito de práticas sexuais contemporâneas que vem sendo 
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representadas nos pornovídeos, que negociam com a desintegração de cor-
pos construídos. Ainda que a representação e o mercado visem categorizar 
públicos, essa pluralização é refletida nos corpos e nas práticas, de maneira 
a incitar o pornográficus. Isso, por meio do estabelecimento de uma rede, 
que acolhe diferenças e se projeta no questionamento a normalidades, tra-
duzidas em ações performativas dissonantes. Refletindo sobre o sistema de 
captura social das subjetividades e sua relação com os corpos. 

A pesquisa ganhou corpo numa plataforma específica para pornô que-
er, permitindo uma interpretação das representações na compreensão das 
suas práticas. Nesse sentido, como o queer não se projeta numa categoria, 
poder pensar sobre corpos indisciplinados numa esfera acessível e caseira 
em plataformas digitais, retoma enquanto desafio que vislumbro caminhar 
impulsionada por esse estudo. De modo a pensar sobre esse pornográficus, 
que alcance outros cotidianos que fogem as representações sociais mais 
expostas. 

Nesse seguimento, pensar sobre contraproduções do prazer em por-
novídeos, permite explicitar os desmontes que se estabelecem relações 
entre corpo como bem e mercado, tão presente nas reflexões contempo-
râneas sobre a biopolítica. Nesse aspecto, ao questionar a diferença na 
reformulação das narrativas, considero as relações do sujeito como parte 
constitutiva. E penso na hibridização audiovisual enquanto composição que 
infiltra a linguagem das normatizações e agrega a um caminho de trânsito 
contaminado de desvios tendo como foco de visualização e prática dos cor-
pos. Cujas práticas não caminham para um sentido de territorialização, mas 
de possiblidade não fixa do acontecimento que corrompe repetições. Um 
olhar contemporâneo para as diferenças cria fissuras nessas visualidades 
que possibilita observar, que por mais imposto que se exerçam os proces-
sos de categorização, os corpos estão sempre rearticulando sentidos.  
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Introdução

A publicação dos Cadernos Negros, volume 39, em 2016, revelou um nú-
mero substancial de mulheres negras que estão se construindo enquanto escri-
toras e que encontram nesta série, a oportunidade de se lançar no mundo das 
Letras. Criado em 1978 pelo grupo Quilombhoje, a referida coletânea literária é 
de extrema relevância para a literatura contemporânea brasileira, e simboliza a 
força do povo negro que ainda hoje precisa reivindicar por sua integração nesta 
sociedade orgulhosa de sua “democracia racial”. Diz-se de uma obra represen-
tativa do ponto de vista político e literário, no âmbito da cultura no Brasil.

Tendo em vista o caráter político dos Cadernos Negros, o presente tra-
balho analisou a escrita feminina das poetas Cristiane Mare, Jocélia Fonseca, e 
Negranória d’Oxum, a fim de problematizar a função da literatura no combate 
às opressões que recaem sobre a mulher negra. Para tanto, foram selecionados 
dois poemas de cada escritora para discutir o entrelaçamento de gênero, raça1 
e classe pelo viés feminista característico dos textos poéticos.

As três poetas selecionadas além de escreverem sob uma perspectiva 
similar, em se tratando de estrutura poética, elas não possuem obras literárias 
publicadas; geralmente publicam coletivamente em antologias. Com exceção 
de Cristiane Mare, que é paranaense, as demais autoras referendadas são baia-
nas. Todas elas são graduadas em Letras e possuem laços estreitos com a edu-
cação; na verdade dividem o tempo entre lecionar e escrever literatura. Outro 
fator que as aproxima é a militância, não só dentro do texto literário, mas fora 
dele também. 

Diante do exposto, ficam evidentes as razões pelas quais, dentre as mui-
tas escritoras que publicaram nos Cadernos Negros, volume 39, optou-se por 
selecionar Jocélia Fonseca, Cristiane Mare e Negranória d’Oxum, poetas que 
utilizam a linguagem literária de modo politizado, a fim de romper com as in-
terdições que lhes são impostas. 
1-O termo raça neste trabalho é empregado enquanto uma categoria sociológica que reflete o racismo inerente às 
sociedades racializadas. Apesar de alguns intelectuais preferirem o termo etnia em vez de raça, na tentativa de fugir 
do determinismo biológico, a raça tem uma operacionalidade na cultura e na vida social que tende a se perdurar. Por 
isso, para discutir sobre a opressão racial sofrida por mulheres negras, mobilizo a noção de raça. 



137

Gênero, raça e classe: mulher negra e seus embates sociais

O colonialismo expropriou do negro os recursos materiais e culturais 
e suplantou o complexo narcisista de inferioridade. Por isso Fanon visava 
ainda no século XX, “liberar o homem de cor de si próprio” (2008, p. 26), 
objetivo também de Jocélia Fonseca, que busca retomar o lugar de prota-
gonismo ocupado por seus ancestrais antes de ter seus valores deturpados 
pela violência dos colonizadores. No poema denominado “Autoestima”, ela 
dirige sua crítica ao padrão de beleza eurocêntrico, tido como modelo em 
detrimento dos outros e evidencia o porquê superá-lo é importante.

No poema citado, não há um apelo pela substituição da brancura pela 
negrura; entretanto, trata-se de uma tentativa de valorizar os traços feno-
típicos daqueles que se convencionou chamar de negros. Pensando na cole-
tividade, Jocélia Fonseca expressa em seus versos os anseios da população 
afro-brasileira, sem distinção de gênero, uma vez que o racismo atinge 
toda comunidade negra, a qual “enfrenta uma estrutura de oportunidades 
sociais diferente e mais desfavorável que a do branco” (HOSENBALG, 1982, 
p. 97). Nessa perspectiva, a sua escrita funciona como ferramenta de ins-
trumentalização da sociedade.

A beleza, que nos conduz para a luta,
é a mesma que nos mantém no dia a dia
como feras de presas saudáveis
a agarrar o que nos é de direito,
tomemos o lugar que é nosso,
que nos tomaram sem licença.
(...) Senhor opressor, preconceituoso da minha vida
Vá você se inferiorizar
Vá você se deprimir
Porque eu vou andar nas ruas
Como se fossem passarelas
A receber
Esta rainha negra
(FONSECA, 2016, p. 164).

Se antes havia um empenho por parte do negro, sobretudo da mu-
lher negra, para integrar o mundo branco quanto mais rejeitasse a sua 
negridão, percebe-se no trecho acima um caminho inverso. Não será mais 
o oprimido, sim o opressor quem sofrerá diretamente as consequências do 
racismo, cada vez que sua investida de inferiorização do outro culminar em 
uma reação contrária ao esperado. Vale ressaltar, entretanto, que o racis-
mo “surgiu e se desenvolveu em torno da luta pela posse e a preservação 
monopolista dos recursos vitais da sociedade” (MOORE, 2007, p. 283), es-
tando para além do simples gosto por uma determinada estética. 

Os sujeitos pós-modernos são de múltiplas identidades, algumas ve-
zes contraditórias ou não resolvidas, porém jamais fixas, essenciais ou per-
manentes, defende Hall (2005). Embora esse lugar identitário venha sendo 
questionado por ser também uma forma de enquadramento dos indivíduos 
na sociedade, é preciso identificar-se enquanto diferente, dentro de uma 
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coletividade cerceada de seus direitos por um grupo hegemônico que se 
quer universal. Pois “as identidades são as posições que o sujeito é obriga-
do a assumir, mesmo sabendo que elas são representações, e a represen-
tação é sempre construída ao longo de uma falta (...), a partir do lugar do 
Outro” (HALL, 2014, p. 112).

Na luta contra as opressões, faz-se necessário criar uma política de 
coalização entre os diferentes segmentos sociais, de modo que as identida-
des se coadunem, haja vista que a identificação é um processo de articu-
lação e não de subsunção. Por isso, a mulher negra busca fazer um enfre-
tamento político capaz de dar conta de outras formas de dominação a que 
estão sujeitas, senão a de gênero. Tanto a raça quanto a classe também 
influenciam na distribuição de pessoas na hierarquia social, e tal como o 
sexismo, impedem o exercício da cidadania; portanto, compõem a mesma 
engrenagem de manutenção das desigualdades.

Consciente disso, a poeta Jocélia Fonseca, em seu poema “Panfletá-
ria”, discute a problemática racial sem deixar de confrontar o machismo, 
nem a condição de subalternidade das classes dominadas. Utilizando-se da 
linguagem literária, ela cria uma interseccionalidade entre as diferentes es-
truturas opressivas, para, do seu lugar de mulher negra, poder falar sobre 
a realidade social e cultural daqueles que estiveram e continuam à margem 
da sociedade. Tendo, conforme Abdias do Nascimento (1978), o Brasil her-
dado de Portugal a estrutura patriarcal de família, que recai, especialmen-
te, sobre a mulher negra, a narrativa de Jocélia Fonseca reflete muito bem 
essa consequência escravocrata no presente, como observa-se no excerto:

De novo a mercantilização
da carne preta
da carne feminina da carne.
Dói na alma, na pele, ver irmãs
se enquadrando em quadradinhos...
de quatro ainda não fizeram oito.
As de oito não tem doze
não são adultas o bastante
para enfeitiçarem homens
no balanço das suas bundas para o ar
pernas abertas, borboletas alçando voo
um voo raso, falso, para a liberdade que aprisiona,
porque o endereço é um só:
as genitálias do machismo 
(FONSECA, 2016, p. 165).

A carne mais barata do mercado ainda é carne negra, que deixou 
de ser comercializada legalmente como era no período escravocravagista, 
para ter uma comercialização simbólica no mercado midiático, responsável 
por hipersexualizar crianças e naturalizar a cultura do estupro. Nota-se que 
“ainda nos dias de hoje, a mulher negra, por causa da sua condição de po-
breza, ausência de status social, e total desamparo, continua a vítima fácil, 
vulnerável a qualquer agressão sexual do homem branco” (NASCIMENTO, 
1978, p. 61), ou melhor, de todo homem misógino. Sem se dar conta, as 
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meninas antes de serem adultas, já são transformadas em objeto de prazer 
masculino, porque, imersas em uma falsa liberdade, sequer têm consciên-
cia da sua própria condição subalterna na sociedade a que pertencem.

As músicas comerciais brasileiras vêm ajudando a propagar o ma-
chismo, na medida em que tomam a figura feminina de forma depreciativa, 
reduzindo-a somente ao corpo. Com a expansão dessa cultura falocêntrica, 
as letras repetitivas e de claro teor sexual de cantores midiáticos se natura-
lizaram de tal modo, que quem produz algo fora desse espectro dificilmente 
consegue semelhante visibilidade. Apesar de obscenos, o público, inclusive 
o feminino, dança os hits do momento sem dar importância ao caráter mi-
sógino neles presente. Isso fica claro nesse trecho do poema supracitado:

A obediência a comandos obcecados:
senta, senta, senta... Desce, baixa, vai, vem,
vem de ré pra mim. Vem de ré? Assim... coisificada.
Diga não ao monopólio
de uma única parte do teu corpo.
Diga não ao poder unilateral da “tcheca”
tua “tcheca”
intimamente ligada ao seu útero
gerador ou não de seres que precisam de você inteira
para sobreviver aos malefícios sociais (FONSECA, 2016, p. 65)

Depreende-se, com esses versos, que a poeta propõe um enfrenta-
mento consciente a este sexismo incumbido de transformar a mulher em 
produto de desejo masculino, como se determinadas partes de seu corpo a 
definissem por completo. A desobediência neste caso, no sentido de recusa 
daquilo que dizem a respeito desse corpo esvaziado, por vezes apoderado, 
faz-se necessária para impedir a perpetuação desse pensamento machista 
sobre a figura feminina. Por isso, ao invés das mulheres obedecerem a co-
mandos obscenos, devem tomar consciência dos malefícios sociais que en-
frentam diariamente por ser mulher em uma sociedade de base patriarcal. 

Por conta desta incapacidade de se perceber oprimida em razão do 
seu gênero, uma parcela significativa de mulheres não hesitou em eleger 
como representante máximo da nação, o candidato declaradamente mais 
misógino nas eleições de 2018. É também por não entender a subalter-
nização feminina na sociedade, que muitas mulheres se declaram antife-
ministas, como se o pouco espaço por elas conquistado não resultasse do 
feminismo de mulheres que se opõem não aos homens, mas ao machismo.

O poema “Panfletária”, por sua vez, faz uma súmula de como racismo 
e sexismo, que “compartilham a singularidade de serem dinâmicas determi-
nadas e construídas historicamente e não ideologicamente” (MOORE, 2007, 
p. 280), incidem na vida das mulheres negras e de quais maneiras elas po-
dem fugir das armadilhas de ambos os sistemas de dominação. Nos últimos 
versos do referido texto poético, os ideais feministas ganham uma expressi-
vidade substancial, denotando a política de Jocélia Fonseca, ao problematizar 
o comportamento das mulheres que se deixam seduzir pela vaidade.
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(...) E eu digo: se vai sofrer,
Aceite a sua condição de preta, preta mesmo
e ilumine outras pretas.
(...)
Se vai sofrer... cachorra é pouco
seja loba da montanha
uivando liberdade para além da carne.
Se vai sofrer... troque de vez em quando,
o ferro que embranquece os pensamentos
por um torço e faça dele sua coroa
porque... o sofrimento num sistema racista-sexista
é conta exata (FONSECA, 2016, p. 166).

Desconstruindo para construir outras noções de liberdade, Jocélia 
Fonseca é incisiva ao afirmar que o sofrimento pode ser por algo justo. 
Portanto, assumir-se negra, apesar de a sociedade negar o negro que não 
se nega, seja mantendo os cabelos naturais, seja usando adereços que re-
afirmam o seu pertencimento étnico-racial, ou se tornar uma mulher inde-
pendente e empoderada, mesmo fugindo ao padrão da bela, recatada e do 
lar, com certeza será mais representativo, em se tratando de intervenção 
nas relações poder. São atitudes desse gênero, que forçarão uma mudança 
nos papeis sociais já estabelecidos no bojo desta cultura de dominadores 
versus dominados. 

O jogo do opressor será vencido quanto menos houver quem o ali-
mente, o que requer uma descolonização da mentalidade patriarcalista, 
responsável por colocar homens e mulheres no mesmo panteão quando se 
trata de reproduzir preconceitos. Segundo Fanon (1968, p. 27), “toda des-
colonização é um triunfo”, na medida em que o poder opressor perde a sua 
força, devido à insurgência daqueles sobre os quais a dominação incide. 
Assim sendo, as lutas contra as discriminações devem se dar em todos os 
níveis, com vista às mudanças nas estruturas de poder. 

Rompendo os grilhões da branco-normatividade, por um feminismo 
antirracista

O feminismo no Brasil teve seu início no século XIX com a reivindi-
cação das mulheres brancas da classe dominante, pelo direito de aprender 
a ler e escrever, havendo a partir de 1827 a abertura de escolas públicas 
femininas. A pauta seguinte exigiria a expansão do ensino destinado às mu-
lheres e a sua inserção ao mercado de trabalho, revelando ter sido inicial-
mente um movimento restrito a determinada classe e raça, à época, branca 
e escravocrata. As mulheres negras não tiveram acesso à educação e, antes 
mesmo de se conceber uma ideologia feminista visando equidade entre os 
gêneros, já trabalhavam no campo, nos serviços domésticos; portanto, é 
errôneo pensar o feminismo de forma homogênea.

Após o período escravocrata, as mulheres se organizaram para exigir 
o direito ao voto, ao curso superior e à ampliação do campo de trabalho, 
porém tais reivindicações atendiam somente aos interesses do segmento 
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feminino socialmente privilegiado pela classe e raça. Isto porque a condição 
social daquelas que estiveram historicamente em desvantagem lhes impe-
dia de usufruir das conquistas do feminismo burguês e bem-comportado 
do século XX. Prova disso é a sanção do novo código eleitoral por Getúlio 
Vargas, que dava o direito de voto à mulher, mas excluía os analfabetos. 

Da década de 1970 em diante o movimento feminista ganha feições 
mais populares, no sentido de representar também mulheres com experi-
ências diversas. É o momento da revolução sexual em que as discussões 
acerca da sexualidade, antes consideradas tabu, passam fazer parte do 
cotidiano das pessoas. A literatura, até então demasiadamente branca e 
masculina, vai se apresentando como o lugar da diferença à medida que vo-
zes outras inscrevem narrativas contendo as singularidades dos respectivos 
segmentos: negro e feminino.

Lançado em 1978 pelo Quilombhoje, grupo paulistano de literatura, 
a série Cadernos Negros, anualmente publicada com a finalidade de visi-
bilizar a produção afrodescendente, tem arregimentado autores e autoras 
de gerações e regiões distintas, diversificando, assim, o discurso literário 
brasileiro com textos marcados por uma política de afirmação racial e de 
gênero. O poema “Aqualtune”, de Cristiane Mare, poeta contemporânea, 
revela o quão engajada a escrita afro-feminina se propõe a ser.

Nem Deus
Nem diabo
Apenas mulher Preta
(...)
Nada mais de soberanias
Reis ou tutores
(...)
Aqualtune 
Vem ecoando
Nunca mais escravas de homens
(MARE, 2016, p. 82).

A luta feminista, iniciada ainda no século XIX, atualmente ganha no-
vas dimensões com a inserção das mulheres negras, que no interior do 
próprio movimento feminista enfrentou “as contradições e as desigualdades 
que o racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres, parti-
cularmente entre negras e brancas no Brasil” (CARNEIRO, 2003, p. 120). 
Em seu poema, a escritora Cristiane Mare demarca esse lugar diferenciado 
da mulher Preta, no histórico desse feminismo heterogêneo. 

Aludindo a Aqualtune, segundo relatos históricos, a avó materna de 
Zumbi dos Palmares, a poeta sugere, através de seus versos, que, como a 
princesa africana escravizada, mas nem por isso submissa, a mulher negra 
conquiste a sua independência para não ser escrava de homens. Além de 
ocupar os espaços que lhes são destinados, as pretas devem emancipar-se, 
conforme Bairros (1995), das experiências que as colocam em posição de 
dependência da figura masculina.
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Pensar em feminismo é concebê-lo em sua pluralidade de demandas, 
haja vista o contingente de mulheres, cujas vivências divergem em pontos 
cruciais. Exemplo disso são as mulheres negras, que combatem sexismo e 
racismo concomitantemente em suas ações políticas, dada a impossibilidade 
de escolher qual opressão é melhor ou pior, e, consequentemente, priorizar 
uma dentre a tríade raça, gênero ou classe no seu embate diário, se ambas 
lhes afetam com igual força. A solidariedade intragênero se efetiva, justa-
mente quando o grupo feminino se une em prol de objetivos comuns, pois:

Essa heterogeneidade interna não fragmentou nem enfra-
queceu a importância política do feminismo, pois ela traz 
em seu bojo a necessidade de construção de articulações 
entre as diversificadas posições de sujeito, o que por sua 
vez compõe a força específica do feminismo diante dos ou-
tros movimentos ou discursos sociais (COSTA, 2002, p. 61).

O feminismo era fragmentado quando a sua homogeneidade forçava 
a divisão das mulheres em grupos, às vezes de menor expressão política, 
devido à falta de representatividade no movimento feminista para determi-
nados segmentos feminino. Todavia, a partir do momento em que as dife-
rentes posições de sujeito se entrecruzam, sem hierarquizar interesses, o 
feminismo se fortalece quanto mais busca formas horizontais de organização 
e cria redes de diálogos entre as questões de gênero com problemas sociais 
de ordem diversa.

Esse avanço no interior do movimento feminista não significa o fim 
dos conflitos, mas a possibilidade de rever privilégios; também não anula a 
necessidade de enegrecer o feminismo, apenas converge para uma solida-
riedade que se afirmará, com a extirpação de vantagens construídas à base 
da exploração. A mulher branca dispõe de vários privilégios e em relação à 
mulher negra sempre esteve na condição de opressora, tanto que a primeira 
luta feminista negra não foi contra o homem negro, mas contra seus patrões 
e patroas. Portanto, a busca por equidade supõe erradicação de privilégios.

O poema “Marcas da vida”, de Cristiane Mare, enuncia a singularidade 
de ser mulher negra em uma sociedade racializada. A partir da sua identifi-
cação de gênero, o eu-poético apresenta singularidades incompreensíveis a 
quem não compartilha de marcas semelhantes. As dores e calma unicamente 
suas, conforme enfatiza, não serão submetidas a avaliações distanciadas da-
queles que não possuem a subjetividade ou a experiência de ser negro neste 
mundo de branco, pois de nada sabem a respeito do racismo na perspectiva 
do oprimido.

Sou uma mulher,
Trago sinais do tempo
Marcas da vida,
(...)
(...) Há dores e calma
Essas são unicamente minhas
E só a mim perceptíveis
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Não pretendo negociar
Tampouco submetê-las
Ao crivo dos seus olhos
E daqueles que nada sabem
De ser mulher negra
Neste mundo de branco (MARE, 2016, p. 82).

Estando inserida em um mundo social pensado para os segmentos 
privilegiados da raça dominante, a mulher negra historicamente experi-
mentou a clivagem da cor de um modo bastante peculiar, pois, de acordo 
com Florestan Fernandes (1972), o negro permaneceu sempre condenado 
a esse mundo que não fora organizado para tratá-lo como ser humano. 
Falta sensibilidade ante a façanha dos sistemas de dominação, que existem 
em razão da subalternidade de uma maioria dominada pelos dispositivos de 
controle de uma minoria preocupada em continuar usufruindo das benesses 
da exploração.

Em razão disto, faz-se necessário efetivar uma política antirracista 
que possa romper com a estrutura social vigente. Daí a importância de 
problematizar as relações raciais, porque conforme Gomes (2005), não é a 
discussão, sim o silenciamento em torno da questão racial que mais reforça 
a existência do racismo. Nesse sentido, quando a mulher negra denuncia 
a opressão de raça que sofre, sua intenção é apontar os privilégios de ser 
branco em uma sociedade racializada. Deve-se combater toda e qualquer 
discriminação, somente assim poder-se-á construir relações sociais mais 
equânimes entre os diversos grupos políticos.  

Literatura negra brasileira de autoria feminina e o seu caráter social

Nenhum discurso é neutro, por mais oculta, subjaz nele uma ideolo-
gia, a qual, consoante Evaristo (2017), milita ou pela manutenção do status 
quo ou pela mudança do estado das coisas. A literatura negra-brasileira 
visa a transformação da realidade. Em vista disso, os autores dessa verten-
te literária escrevem tomando a linguagem artística para além da estética. 
Seus textos são eticamente compromissados com o social. As palavras são 
usadas para causar desconforto, irromper silêncios, abrir frestas na litera-
tura hegemônica, que sempre esteve ao lado dos detentores do poder na 
perpetuação de arquétipos.

Segundo Nelly Coelho, atualmente a “produção literária de mulheres 
é mais expressiva do que a dos homens, em se tratando de testemunho ou 
reflexo da crise civilizacional ainda em processo (1991, p. 93), bem como 
no tangente à abordagem interseccional dos problemas que atingem a po-
pulação negra no Brasil. A literatura afro-feminina não se fecha na questão 
de gênero, porque entende que o homem negro, embora igualmente ma-
chista, tal e qual ela, é um oprimido que se realiza oprimindo a parcela mais 
fragilizada da sociedade. 

A mulher negra, conforme a poeta Negranória d’Oxum, reinventa a 
si mesma e assim sobrevive às armadilhas da necropolítica em curso. No 
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poema intitulado “Minha menina dos olhos é d’Oxum”, a escritora cria uma 
representação feminina multifacetada, no sentido de considerar as diferen-
tes experiências de ser mulher nesta sociedade sexista. A mulher negra, ao 
contrário dos estereótipos presentes no imaginário coletivo, tanto é solitá-
ria quanto insurgente, como se nota nos versos:

Inundam-se os olhos da menina minha
Solidão. Engole
És, um pouco, Ponciás
Sob os tênues versos d’Evaristo
És a Outra Negra Fulô d’Oliveira, saudoso poeta
És o desejo ardente das Carolinas
Catando cacos de si
(NEGRANÓRIA D’OXUM, 2016, p. 240).

Nos versos transcritos, pode-se depreender que a autora apresenta 
um tipo de mulher bastante peculiar, no que diz respeito à condição social 
e histórica. Ao fazer referência a personagens femininas como Ponciá, a 
Negra Fulô, não a de Jorge de Lima, mas a do poeta negro Oliveira Silvei-
ra, que, tal qual ela, busca reverter as representações depreciativas sobre 
o negro, bem como a Carolina de Jesus; Negranória d’Oxum demonstra 
o quão o eu-lírico do seu poema se aproxima destas figuras — ou seja, a 
poeta cria um vínculo feminino entre a sua protagonista e todas as outras 
citadas.

A literatura negra brasileira reclama para si o caráter social, por acre-
ditar que o texto vazio de uma funcionalidade política é apenas palavras. As 
escritoras e os escritores desta vertente literária escrevem de modo a rom-
per com a estética literária hegemônica, que sempre esteve a favor dos ide-
ais da classe dominante, apesar de se considerar neutra em sua abordagem 
ficcional da realidade. Cada autora, cada autor defende em sua escrita as 
ideologias nas quais acredita, mesmo quando há um apelo à forma, como 
no caso dos parnasianos; portanto, é no mínimo hipocrisia desconsiderar 
que a literatura hegemônica possui um viés ideológico declarado. 

Embora os críticos literários vejam a literatura produzida por negros 
como panfletária, sendo por esse motivo adjetivada de menor, para as es-
critoras negras e os escritores negros não faz sentido escrever sem trazer 
à cena a questão do racismo na sociedade brasileira. Isto porque, a es-
crita está vinculada a um ato político, pois, conforme dissera Lívia Natália 
(2017), o autor dificilmente consegue apartar o que escreve de uma dimen-
são política, ainda que seja de uma política da subjetividade. Deste modo, 
na literatura negra há um discurso consciente, um manifesto de resistência 
ao povo negro. De acordo com Sobral (2017), além do panfleto, a lingua-
gem engajada tem um compromisso com o leitor, pois deseja afetar e ser 
afetada, dado o seu caráter humanista por excelência.

Nessa linha de raciocínio, a poeta Negranória d’Oxum escreveu seu 
poema denominado “Versos inversos”, através do qual tece sua crítica aos 
literatos que nada dizem a respeito da condição subalterna da população 
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negra, que só aparece nos textos da literatura clássica pelo viés deprecia-
tivo. Por isso a poeta questiona o silêncio desses mesmos literatos em re-
lação aos problemas que atingem os negros neste país segregado, porém 
convencido de sua pretensa democracia racial, como percebe-se no trecho 
seguinte:

Esboço versos, inversos, talvez.
A criança descalça corre,
Minha gente sofre. Resiste.
Nas estrofes suas, cadê? Cadê?
Ah! Seu moço! Faço, sim, rotos versos, inversos,
Talvez.
[...]
A minha torre, marfim não é, seu moço!
Das margens miragens, extraio:
Som, sabor e novas correnteza... (NEGRANÓRIA D’OXUM, 
2016, p. 245)

Os versos “Minha gente sofre. Rsiste./Nas estrofes suas, cadê? Cadê” 
evidenciam a preocupação dos autores da literatura negra em usar a lin-
guagem literária com a finalidade de fazer a denúncia social. Essa postura 
militante marca também a escrita do poeta Èle Semog, autor do poema 
“Outras notícias”, que, semelhante ao poema em análise, critica a falta de 
compromisso de certos escritores com a sociedade na qual estão inseridos, 
que preferem falar de flores, a discutir as demandas dos oprimidos. 

A literatura negra cumpre o papel de conscientizar, está mais preo-
cupada em servir de instrumento de combate, do que atender aos padrões 
composicionais impostos de literatura. Para as escritoras negras e para os 
escritores negros a estética, a forma e o conteúdo semântico estão inter-
ligados, se diferem dos demais literatos apenas por discutir temas caros 
àqueles privilegiados pelo mesmo sistema que nega à maioria direitos bá-
sicos. Enfim, trata-se de uma escrita intencionalmente pensada para con-
trastar o modelo literário vigente, estética e representativamente. 

Conclusão

As produções de Cristiane Mare, Jocélia Fonseca e Negranória d’Oxum 
revelam ter uma política de coalizão das identidades, dada a possibilidade de 
fortalecer as lutas contra todas as formas de discriminação, que em maior 
ou menor grau atingem a mulher negra. Então, ao invés de fazer uma abor-
dagem totalitária a partir da raça, elas procuram articular o racismo com a 
problemática do gênero e da classe, com vista a atingir os mais diferentes 
objetivos. 

O feminismo que não luta contra o racismo, nem combate as desigual-
dades socioeconômica, reduz-se a um movimento fragmentado e sem força 
política necessária para lidar com as diversas questões relacionadas aos dis-
tintos segmentos femininos. Escolher se opor apenas à opressão de gênero, 
só demonstra que não é uma luta para ter direitos, e sim para conquistar 
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mais privilégios. Portanto, deve-se seguir em direção contrária à de quem 
oprime, usando a diferença antes para unir.

É isso que a literatura negra feminina vem tentando fazer, ao intersec-
cionalizar gênero, raça e classe sem sobrepor um ao outro como se houvesse 
opressão melhor ou pior. As escritoras entendem que, criando esse diálogo 
entre ambos, as estratégias de enfrentamento a esses sistemas tendem a 
ser mais eficazes, uma vez que se pode jogar o jogo do opressor; em outras 
palavras, utiliza-se do veneno para se fazer o antídoto. Ignorar as conexões 
entre as formas de dominação, é incorrer no erro de perder antes de jogar, 
por isso a necessidade de desenvolver um olhar bastante apurado para per-
ceber nas entrelinhas o funcionamento das engrenagens que perpetuam as 
discriminações.
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UMA CORPOGRAFIA VIADA! 

JORGE CAÊ RODRIGUES 
IERJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro

ALDO VICTORIO FILHO 
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

A imagem impressa no berço do CD de Linn da Quebrada não poderia 
passar despercebida, - um cu sendo apalpado por dois dedos. Uma imagem 
no mínimo provocativa aplicada como ilustração de capa de um CD. Não foi, 
no entanto, a primeira vez que uma capa de disco ganha atenção midiática 
por conta da irreverência das imagens que veicula. Na historia da MPB algu-
mas capas tiveram destaque igual ou maior que o próprio conteúdo musical. 
Capas foram proibidas, outras censuradas e outras incompreendidas. As ca-
pas de disco a partir da década de 1960 conquistam papel de objeto expres-
sivo. Para além de divulgar o trabalho do artista e embalar o vinil ou CD, vão 
servir de suporte para experiências artísticas, projetos audaciosos do design 
gráfico, complementando ou reforçando visualmente a obra musical. Emba-
lagem/objetos que passam a remeter de forma mais elaborada e complexa 
ao conteúdo dos discos, registrando graficamente aspectos comportamentais 
e estéticos do momento social que vivemos (RODRIGUES, 2007). 

A proposta deste artigo é contribuir com os estudos sobre a força das 
imagens que configuram o mundo atual. Configuração que exige repensar-
mos os limites e molduras categoriais as quais recorremos para lidar com as 
visualidades contemporâneas, na medida em que os sistemas tradicionais 
de representação e hermenêutica exigem ampliações e aprofundamentos 
para o embate posto. Considerando que as imagens visuais exercem suas 
potências em diferentes suportes, utilizaremos como base de analise três 
capas de disco nas quais o corpo é o discurso. Um corpo orgânico, um cor-
po inorgânico e um corpo simbólico. São corpos que causam! (PANAMBY, 
2014) É desse corpo representado que pretendemos alcançar. O corpo nu 
e apolíneo do cantor Ney Matogrosso na capa do álbum Feitiço (1978); o 
corpo disforme e dionisíaco na capa do álbum Cheque girls (2009) da banda 
Textículos de Mary; e o corpo fragmentado, queer e nu da artista Linn da 
Quebrada na capa do disco Pajubá (2017). De acordo com Breton, “por-
quanto está no cerne da ação individual e coletiva, no cerne do simbolismo 
social, o corpo é um objeto de analise de grande alcance para uma melhor 
apreensão do presente” (BRETON, 2013 pg.8).   
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Usaremos o conceito de bodyscape1, ou corpo panorâmico, para falar 
desses corpos. Segundo Canevacci (2008), “o corpo panorâmico é o que 
flutua entre os interstícios da metrópole comunicacional”. É o corpo que se 
estende à observação alheia e propicia enquanto panorama visual denso 
dos códigos fetichistas. É o corpo que desliza entre os espaços, que escapa 
às constantes tentativas das administrações de colocá-lo em ordem com 
regras rígidas. O corpo exprime diferentes contextos e de muitas formas 
aponta as possibilidades de reconfiguração dos espaços pelos quais transi-
ta.  

 
Ouça o disco, veja a capa 

O romance e a sensualidade são dois componentes presentes em 
muitas das canções brasileiras. Podemos encontrar em muitas capas de 
disco imagens que evocam esses aspectos, do romance piegas, trágico ou  
edulcorado à sensualidade e até mesmo o erotismo. Marcadamente a par-
tir dos anos 1970 a indústria fonográfica começou a capturar a atenção do 
público explorando as potencialidades libidinais da imagem, recorrendo à 
exploração de imagens de corpos femininos cada vez mais frequentes e 
desnudos nas capas. Essa tendência continuou nos anos 1980. A maior 
parte dos discos cujas capas expunham essas imagens era de compilações 
de sucessos populares. Entretanto, acompanhando oportunamente a “ten-
dência”, importantes artistas se exibiram desnudas cobrindo suas obras. O 
corpo feminino foi exposto para deleite ou desaprovação pública fatalmente 
afetada pelo machismo e sexismo.  

  

Fig. 1 – Simone2

Outras capas, no entanto, utilizariam o corpo ou partes do cor-
po para provocar e promover discussões estéticas e comportamen-
tais. Talvez a mais polêmica de todas seja a do disco Todos os olhos3 

(1973) de Tom Zé. Inspirada no poema visual “Olho por Olho” de Augusto de 
Campos e ironizando o momento político, a imagem da capa – uma bola de 

1-Conceito/palavra criado por Massimo Canevacci. Body = Corpo; Landscape=panorama. Um corpo panorama. 2008)
2-Capa e encarte do disco Simone, idealização e produção: Isis de Oliveira; Fotos: Indalécio Wanderley 
3-Capa projetada por Decio Pignatari, fotografia de Reinaldo de Moraes. A dúvida sobre que parte do corpo guarda-
va a bola de gude durou 20 anos. Até que os autores revelaram que a fotografia da bola no ânus não ficava boa e 
aí eles resolveram colocar na boca de uma modelo.
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gude colocada, no que parecia ser um ânus humano, durante anos causou 
polêmica e certo desconforto. Não se sabia ao certo se a inusitada foto seria 
autêntica e muitas explicações foram aventadas. O ânus foi e ainda é uma das 
partes do corpo mais interditadas, sendo tanto a sua exibição historicamente 
censurada quanto o seu toque, reservados à privacidade da intimidade pes-
soal e médica ou à exploração pornográfica. Conforme Deleuze e Guattari, 
“o ânus serve como modelo para a privatização. Trata-se do primeiro órgão a 
ser privatizado, a ser colocado fora do campo social” (DELEUZE e GUATTARI 
apud COLLING e LEOPOLDO, 2017). A sofisticada capa passou despercebida 
pela vigilante censura da época. Os censores não se deram conta do aspecto 
polêmico da imagem e o universo da Cultura Visual ganhou um contundente 
projeto gráfico. 

 

Fig. 2 – Todos os olhos

A mesmo indiferença da censura não se deu com a capa de Índia4 

(1973) de Gal Costa. Reflexo das experiências da Tropicália que desemboca-
ram na Contracultura, no qual gênero e sexo eram assuntos centrais, a ima-
gem da capa é um close up da pélvis da cantora sob um leve tapa sexo que 
delineava sua genitália. Nesse caso, a capa foi censurada e para ser vendida 
teve que ser oculta num envelope azul opaco. Retomando o pensamento de 
Foucault, pode-se dizer que a sexualidade é erigida na instância de emer-
gência de determinado discurso não só individual, mas também social: ero-
tizar as relações sociais significaria, a um só tempo, coroar a desrepressão, 
desmantelar o poder e inaugurar uma nova ordem social (FOUCALT, 1988). 
A cantora naquele momento mostrou o corpo não apenas como objeto de 
contemplação, mas, antes, como um corpo ativo e inquiridor. A corporeida-
de naquele momento se colocava a favor de outros termos de participação 
social e cultural que fugia, evidentemente, às regras tradicionais do pudor e 
do erótico. Tal transgressão não seria assimilada e foi portanto, interditada. 

Fig. 3 – Índia 

4-Capa projetada por Edinízio Ribeiro e Waly Salomão, fotografia de Antonio Guerreiro.
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Assim como não foi permitido a capa de Jóia5 (1975) de Caetano 
Veloso, em cuja frente e verso o artista, sua esposa e seu filho aparecem 
nus. Talvez sugerindo uma releitura do disco Two Virgens de John Lennon e 
Yoko Ono, em cuja capa o célebre casal aparecia totalmente nu. A obra foi 
lançada em 1968 e censurada em vários países. Porém, ciente de que no 
Brasil a censura vigente não permitiria a exposição pública das genitálias, o 
próprio Caetano Veloso desenhou pombas sobre seu pinto. Não obstante, a 
imagem visual de uma família transgredindo o tabus da nudez não foi tole-
rada pela censura e a capa foi proibida. Além disso, o artista, sua esposa, o 
presidente da gravadora e o designer que projetou a capa foram indiciados 
em um processo de atentado à moral e ao pudor (LUIZ apud RODRIGUES, 
2007). Uma nova capa foi feita e desta vez sem a família, apenas as pom-
bas. Conforme Manguel (2001), “as imagens, assim como as historias nos 
informam”. E os corpos expostos na capa de Jóia traziam, certamente, mui-
tas informações inconvenientes. 

  
Fig. 4 – Jóia 

Corpos viados 

Diferentes cartografias do e sobre o corpo destacam corpos fetiches, 
corpos políticos e corpos obra aberta. Conforme Jaques Rancière , “a políti-
ca e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ficções, isto é, rearranjos 
materiais de signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que 
se diz, entre o se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE (2009, pg.59). O 
corpo sempre configurará, enquanto imagem, discursos. Sob essa perspecti-
va, abordaremos três obras distintas que se encontram sob aspectos caros à 
Cultura Visual. Surgidas em três épocas diferentes são álbuns de três artis-
tas. Veiculando, entretanto, a afirmação discursiva do corpo em pronúncias 
e vocabulários singulares. 

Se os três discos antes mencionados utilizavam imagens dissonantes, 
o que veremos a seguir nos parece agravar a contundência estética da trans-
gressão. 

 

Fig. 5 – Interior do disco Feitiço

5-Capa projetada por Caetano Veloso e Aldo Luiz, fotografia de João Castrioto.
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De alguma forma a capa de Pajubá remete à capa do Feitiço6 

(1978) de Ney Matogrosso. Tal associação não se deve alguma semelhança 
visual, contudo a ousadia das imagens apresentadas as irmanam ou colo-
cam na mesma ordem de discurso. “Sou um homem, sou um bicho, sou 
uma mulher” (referência do autor), três possibilidades em um só corpo, 
assim cantava Ney Matogrosso em uma das canções do álbum. Na capa, 
a figura andrógina do cantor subverte os estereótipos sexuais binários, se 
desvencilha das fronteiras entre o feminino e o masculino e anuncia o que, 
inevitavelmente, estaria por vir nas relações entre gênero, arte, e compor-
tamento. A capa traz um close-up do rosto do cantor e uma parte do seu 
torso peludo. Do lado esquerdo do rosto, veem-se algumas rosas bran-
cas, os elementos textuais, nome do cantor e o nome do disco, são grafa-
dos com a mesma tipografia estabelecendo uma lógica e cadência visual 
discursiva evidentemente provocativa. Ney olha diretamente nos olhos do 
apreciador, estabelecendo uma interlocução inescapável. Aberto o álbum, a 
imagem é o cantor sorrindo nu, deitado em meio a panos diáfanos e rosas 
brancas. A imagem remete às pin ups, a visualidade tem forte conotação 
sensual feminina, entretanto se trataria de uma pin up hirsuta que enfeitiça 
o olhar de quem a contempla. É um corpo orgânico, apolíneo. Certamente, 
pela primeira vez um cantor exibe seu corpo de forma sensual, provocativa 
como até então fora feito com os corpos femininos. Um corpo queer, que 
confunde as tradicionais ordenações imagéticas tributária a rigidez do gê-
nero binário e da lógica discursiva sexista. A noção Queer trouxe a reflexão 
sobre sujeitos e práticas para além dos limites de problematização impos-
tos pela perspectiva binária hétero/homo. A pauta queer seria a liberdade 
de escolha e auto realização radicalmente descompromissada de qualquer 
tipo de imposição. Isso leva à desconstrução, questionamento e subver-
são de muitas das regras sociais, tabus culturais e morais que impediriam 
muitos sujeito vir a ser o que sentiriam e desejariam ser. A liberdade queer 
é individual e coletiva, afetando, portanto, a liberdade de ambos os dois 
corpos na medida em que se caracteriza pela auto realização e de todas 
as escolhas implicadas, sem estagnações ou definições permanentes. Tal 
como no âmbito poético o comportamento e criação pessoais queer seriam 
marcados pela inspiração e inventividade  em consonância com os mais 
profundos sentimentos individuais. Conforme Guacira Louro, “queer repre-
senta claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada, e, 
portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora” 
(LOURO, 2004, pg.39). 

É o caso da capa do disco Cheque Girls7 da banda Texticulos de Mary. 
Uma banda brasileira de Glam/Punk Rock formada em 1997 na cidade de 
Recife. Foi a primeira banda com uma postura aberta e assumidamente gay 
do rock brasileiro. Após participar dos festivais como o Abril Pro Rock no ano 
de 2001, ganhou grande repercussão nacionalmente quando concorreu na 
categoria Melhor Videoclipe de Artista Revelação do Video Music Brasil 2002. 

6-Capa projetada por Ruth Freihof, fotografia de Mariza Álvares Lima
7-Cheque Girls – Textículos de Mary, a banda das cachorras –  Gravadora Deck disk, 2002



153

Apesar da importância histórica para o cenário do rock pernambucano e na-
cional, a banda encerrou suas atividades precocemente em 2004 devido às 
diversas pressões que sofria por parte do público e dos seus patrocinadores. 

Tão irreverente quanto o conteúdo das músicas eram as 
roupas e a performance dos integrantes, que uniam crítica 
e escracho numa atmosfera sórdida, típica do submundo – 
artifício usado para falar da violência e intolerância com as 
minorias. Travestidos de mulheres, Chupeta (Fábio Mafra), 
Lolypop (Henrique Durand) e Cilene Lapadinha (Tony), no-
mes fictícios dos três vocalistas, abusaram do politicamen-
te incorreto até dizer basta. No palco, insinuações sexuais, 
calcinhas, pênis de borracha e acessórios sadomasoquistas 
causaram desconforto em muita gente (Suassuna, 2015). 
 

Na capa do seu disco de estréia apresenta um corpo trans-humano. 
Um corpo orgânico e inorgânico. Um corpo que sai da garrafa, como um 
gênio das mil e uma noite pós contemporâneas e vai ocupar um novo lugar. 
Um corpo agitado que grita, que emerge interconectado por diferentes du-
tos/piercings. 

 

Fig. 6 – Cheque girls

A imagem visual é de um corpo panorâmico adornado. O panorama 
que oferece é o das relações imagéticas entre signos e significações até 
então incompatíveis. Trata-se de uma paisagem  cujo ineditismo advém 
dos contrastes visuais e significativos. Os elementos visuais arrematam e 
movimentam os enunciados, mais que nunca, a imagem acelera o discurso 
e supera o efeito de significação da palavra. Como já experimentado e pro-
posto na arte contemporânea, estamos diante de um percurso de mutações 
trans-humanas. Corpo-máquina reeditado sob a tensão cultural local. A in-
terlocução no encontro de  símbolos diversos não apenas exige a familiari-
dade com o interior das diversas culturas em jogo, como a abertura criativa 
do interlocutor. O corpo panorama convoca a cumplicidade e  ou a iniciação 
no manejo de seus códigos. 

A partir da década de 1960 as praticas de escarifições/tatuagens tor-
naram-se mais populares, sobretudo nos grandes centros urbanos. O cui-
dado de si avança no infinito universos das imagens. A alteração das visua-
lidades veiculadas em cada corpo, como a tatuagem e inclusão de adornos, 
foi utilizada como moda ou mesmo como signos oferecidos como sub gênero 
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erótico.  Contudo, extremamente importantes nas histórias pessoais, seriam 
utilizados por artistas contemporâneos nas modalidades da body-art. Essas 
práticas – graças às tecnologias digitais podem inverter panoramas corpó-
reos inéditos, criando novos corpos. 

 
 

Fig. 7 – Pajubá

O último corpo elaborado para fulgurar na embalagem de um álbum 
musical é fragmentado, orgânico e, evidentemente, simbólico. A capa de 
Pajubá8 exibe um corpo sem cabeça, passando a ferro sua cabeleira, uma 
peruca. Citação dadaísta intencional ou não, já recorre à desogarnização 
visual como recurso central à criação poética. O reflexo de um rosto des-
focado é visto no verso e a etiqueta circular central ao disco exibe o close 
de um cu.  Enquanto a imagem da histórica capa do disco de Tom Zé, hoje 
sabemos, era falsa, ou seja um anus fake, o que vemos no disco de Linn 
é objetivamente verdadeiro. Conforme Colling et al (2017), no trabalho de 
Linn não há aspirações pela norma; ao contrario, ela é fortemente critica-
da. E podemos ver que não há um compromisso por uma estética em nada 
asséptica ou disciplinada visual ou conceitualmente. As imagens são de 
visualidades marginalizadas, como o corpo da bicha efeminada, banheiros 
rabiscados, roupas simples e banais. Uma estética de enfrentamento, na 
medida em que destaca o ordinário e esteticamente irrelevante. São cor-
pos, de saída, “estranhos.” 

 
Esses sujeitos em sua invisibilidade cotidiana, representam 
– ou podem representar através de sua visualidade per-
formativa – paisagens políticas das relações corpo-meio/
corpo-a-corpo. Além dessa possível representação de um 
ethos paisagístico dos corpos cotidianos, há ainda um mo-
vimento de fricção e provocação proposto por esses corpos 
(seja na experiência aleatória do dia a dia, seja em criações 
ou eventualidades performáticas) são corpos que causam. 
(Panamby, pg.65, 2014)

8  Capa projetada por Kako Arancibia. Fotografia de Nu Abe. Independente, 2017 
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Fig. 8 – encarte do disco Pajuba

 
Conclusões 

Visualidades: objeto, sexualidade, sensibilidade, excitação, corpo, car-
ne, cultura e imagem transbordam as molduras nas quais foram suposta-
mente estabilizados. O que pode dizer o corpo na eloquência da imagem é o 
que nos interessa na aventura do pensamento sobre imagem, corpo e arte 
nas decorrências de suas fricções, colisões e amálgamas.  Os estudos visuais 
e a perspectiva da Cultura Visual nos levam ao esforço de lidar com as ima-
gens visuais se desvencilhando dos sentidos tradicionais e das significações 
que com todos seus limites e imposições também amparam nossos modos 
de ver e dialogar com o mundo contemporâneo. 

Ao lidar com algumas obras de arte/design/embalagem como as capas 
de disco que conduziram nossas breves, e ainda superficiais, considerações, 
percebemos  e reconhecemos que os estudos e diálogo com a atualidade cul-
tural implica no esforço dedicado à construção de meios que aproximem mais 
as presenças dos sentidos (GUMBRECHT, 2010), mesmo que isso implique na 
mudez diante das primeiras e na aniquilação temporária dos segundos. A his-
tória da Arte e do Design, com seus exércitos teóricos produzidos ao longo 
dos últimos séculos, são estremecidas e minimamente postas em questão, ao 
menos no que toca à compreensão contextual das imagens contemporâneas, 
ou seja, diante da produção das visualidades recentes, as quais, além de cate-
gorialmente desfronteiradas, são de trânsito, produção e acesso incontroláveis. 
Efêmeras ou não, as imagens indiciadas nas embalagens aqui discutidas são 
irredutíveis a definições estáveis. Pensar as representações dos corpos repre-
sentados nos pareceu uma forma, de certo modo, fascinante e desafiadora, de 
nos aproximarmos de um tempo que emerge e nos escapa, na medida em que 
junto às novidades visuais e relacionais inventa vocabulários estéticos intradu-
zíveis para o idioma inevitavelmente geracional que opera sorrateiro e interfere 
no ritmo e resultados da mecânica da nossa percepção. 

Se as imagens mais antigas nos pareceram mais familiares, hoje es-
sas mesmas imagens expõem as limitações do nosso entendimento, na me-
dida em que, se irmanando com as imagens recentes, demonstram um dos 
poderes mais desafiadores da imagem, que seria a fuga de seu contexto de 
criação por meio da sua intrínseca mutabilidade que a permite atualizar-se 
continuamente em diálogo com outras visualidades de tempos que lhe se-
riam futuros. Assim, as imagens que ao surgirem aposentam os instrumen-
tos hermenêuticos até então disponíveis, exemplificam a simultaneidade 
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temporal dos corpos representados nas três capas de discos, assim como 
evidenciam a rede de energias estéticas e existenciais que as constituem e 
tensionam. Afinal, tratam do atemporal, nestes casos, e do irredutível corpo 
destacado numa das mais ancestrais condições humanas que seria a relação 
intensa entre a afirmação da existência na fundamental afirmação do que 
se é por meio da arte. 
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DONA MARIA BAIA: UMA ESCRITORA DE SI.

JOSÉ LUIZ DA SILVA LIMA
JAILMA DOS SANTOS MOREIRA

UNEB - Universidade do Estado da Bahia 

MUITO PRAZER, EU SOU MARIA BAIA!

“... Eu me sentia muito minúscula, eu me sentia uma pessoa... atrás 
de todo mundo...  Eu me sentia rejeitada, por mim mesma. Eu achava que 
todo mundo estava na minha frente, eu era sempre atrás de todo mundo...” 
(MERCES, 2017). O impacto inicial desta fala de Maria José Dantas das Mercês 
ou simplesmente, Dona Maria Baia, alude a um passado não muito distante 
e propõe, de imediato, questões que estimulam uma reflexão: quem fala 
isso de si? Por que fala? Qual o seu lugar de fala e quais lutas travou na sua 
trajetória para que possa fazer essa (re)leitura do passado-presente? Quais 
as potências (re)descobertas dessa mulher que transformaram sua vida?

A priori podemos inferir um sentimento de “menos valia,” sobre o qual 
sua autoimagem pode traduzir uma possível evidência da negação de si, da 
autopercepção do Self que, segundo Jung (1991), trata-se do “arquétipo1 
da ordem e totalidade”, abrangendo o consciente e o inconsciente”, sendo 
polares, mas não opostos, com uma relação de complementaridade que 
tem no Self o mediador e gestor dos recursos e dos conteúdos supra e 
intrapessoais do individuo. Para Jung, toda personalidade é formada a partir 
de um centro que é responsável por seu desenvolvimento, ou seja, o self 
não é apenas o ponto central, mas abarca a totalidade (JUNG, 1991).

Dona Maria Baia encena um foco compatível com “esse não se 
perceber em si e de si”, enquanto um sujeito de possibilidades, distorcendo 
sua autoimagem, colocando sobre si uma espécie de “véu de menos valia”, 
vinculado a pressupostos e suposições projetados por ela, em relação 
a comparativos que faz com outros elementos, com as quais ela não 
está, a priori, contemplada. São modelos idealizados e introjetados, (in)
conscientemente, de querer ser uma outra, uma mulher “melhor” que, 
aos poucos, foi se transformando com o decorrer do tempo, a partir das 
1- Os arquétipos são um conjunto de imagens e representações sociais, originadas de uma repetição progressiva de 
uma mesma experiência, durante muitas gerações, que dão significado. Sábios; santos; mitos; lendas; seres alados e 
sobrenaturais; pai; mãe; amor; felicidade, sabedoria e uma infinidade de representações sociais compõem o universo 
dos arquétipos . C. f. Jung (2011); 
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interações com o outro, fazendo emergir um ser, que se reconhece como 
de potências; uma autora; escritora; compositora; intérprete; culinarista; 
artesã; líder comunitária enfim, uma escritora e autora de si.

De posse de um arcabouço iconográfico desta mulher, buscamos delinear 
um trabalho discursivo ancorado em uma metodologia consubstanciada nos 
estudos da literatura e cultura popular e na crítica cultural, levando em conta 
uma perspectiva autobiográfica, os estudos de gênero, de subjetividades e 
de feminismos. Com isso, vislumbramos mostrar como os (a)fazeres poéticos 
desta personagem, em específico as cantigas alinhadas à produção culinária 
que desenvolve, ajudaram a produzir outras subjetividades para si e para 
outras mulheres, interferindo em suas vidas e no coletivo comunitário.

Para adentrarmos em nossa reflexão, retomamos um pouco da história 
desta personagem. Seu nome Maria José Dantas das Mercês ou Dona Maria 
Baia, como se envaidece, se reconhece e orgulha-se ao falar: “Maria Baia, é 
esse o meu nome artístico (sic),” que, segundo ela, é “reconhecida”. Crê ser 
um diferencial que a distingue no que hoje ela está realizando, tendo em 
vista que é bem incomum esse pseudônimo, que se configura como uma 
“marca registrada,” que foi moldando e ganhou mais notoriedade a partir 
de um despertar artístico-cultural da mesma. 

Sobre o nome inclusive, perguntamos a ela, o que a fez viajar em 
suas memórias de infância, trazendo imagens, cheiros e sons que reavivam 
a lembrança do seu avô materno, o qual ela afirma que fora o autor do seu 
apelido.  

“O meu nome de Maria Baia, vem desde eu pequenininha, 
eu era bem gordinha, né? Sentada lá no chão... ai meu 
avô dizia: Ôh! Minha baiana! Ai ficava, minha baiana vem, 
minha baiana vai! E por isso ficaram me chamando de Maria 
Baia! Desde pequenininha! Ai hoje, e eu fico muito feliz. 
(risos...) lembro do avô, lembro da avó, lembro da família 
toda! É uma marca... (risos...)”. (MERCÊS, ENTREVISTADA 
EM 27/03/2017).

Nascida na Fazenda Serra do Pintado no município da Valente, região 
sisaleira da Bahia, Maria Baia é a 6ª do casal João Dantas de Ataíde e Terezinha 
de Jesus Silva que, dos 25 filhos 4 estão vivos, o último morreu aos 33 anos e 
os outros ainda muitos novos, devido a problemas de saúde comuns à época 
e que eram difíceis de tratar ou buscar recursos para tratamento, devido a 
precariedade do sistema de saúde e condições da família. Sua avó materna 
foi sua parteira, trazendo-a ao mundo em 28 de outubro de 1955. Ao sexto 
mês de vida um susto: a pequena Maria tomou um chá de sabugueiro2 para 
combater um problema de saúde, e, por conta uma reação adversa, como 
acredita e conta, “foi dada como morta” e até foi velada por uma manhã. 
Contudo, voltou a si, recuperou-se do susto, e seguiu sua vida com muita 

2-O sabugueiro, de nome científico Sambucus nigra, é uma espécie arbustiva pertencente ao gênero Sambucus da 
família Adoxacea. Dentre muitas propriedades, é uma excelente fonte de flavonoides, vitamina C, e propriedades 
antibacterianas e antivirais: que estimulam o funcionamento do sistema imunológico e ajudam a aliviar algumas 
alergias. Confira em: http://www.mundoboaforma.com.br/cha-de-sabugueiro-para-que-serve-como-fazer-e-
beneficios/#ghmg486AdzLWRoiB

http://www.mundoboaforma.com.br/cha-de-sabugueiro-para-que-serve-como-fazer-e-beneficios/#ghmg486AdzLWRoiB
http://www.mundoboaforma.com.br/cha-de-sabugueiro-para-que-serve-como-fazer-e-beneficios/#ghmg486AdzLWRoiB
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dificuldade, como é típico de crianças que vivem historicamente em estado 
de vulnerabilidade social, no sertão nordestino.

Com muitas outras intercorrências de saúde, a menina Baia sobreviveu 
para poder (per)correr a caatinga e serras da fazenda onde nasceu e, ao mesmo 
tempo, (con)viver com vários outros personagens do cotidiano sertanejo. 
Seu ímpeto de curiosidade e vivacidade, era, por vezes, contido por seu pai 
João que, segundo ela, “era muito amoroso, mas rígido e controlava muito 
nóis.” A partir desta fala e na continuidade da narrativa de Baia, é possível 
identificar e deduzir que este controle imposto a jovem Baia, sempre foi mais 
rígido para jovens mulheres sertanejas.

Contudo, Baia sempre foi curiosa e ávida por desafios e tinha na sua 
inquietude, com lampejos transgressores, um ímpeto que a impelia para o 
mundo imagético e místico que habita o universo no qual ela estava imersa. 
Encanta-se, desde de cedo, com a áurea mística que envolvia as benzedeiras 
e as comemorações festivas ligadas a tradição religiosa católica, assim como 
também encantava-se com outros eventos não necessariamente ligados a 
celebração religiosa, tais como: bata de feijão e milho; boi roubado; samba 
de roda; rodas de ciranda, contação de causos e lendas entre outros. Ao 
que parece, boa parte da sua memória individual foi “povoada”, formada e 
sugestionada a partir deste contato coletivo, de interação com estes grupos, 
que promoviam tais rituais. 

Considerando este aspecto de “povoamento da memória” por 
lembranças da infância, Maurice Halbwachs preconiza que a memória 
individual é construída a partir de uma memória de grupo, formada no 
interior de uma coletividade, por suas experiências dispostas, com as quais o 
sujeito partilha e experimenta vários sentimentos, reflexões, paixões, ideias, 
percepções das referências e lembranças próprias do grupo (HALBWACHS, 
1990). Deste ponto de vista de Halbwachs é possível perceber na narrativa 
de Baia a importância e presença do grupo, de uma coletividade, das mestras 
de tradição oral em sua infância, com seus (a)fazeres e mestrias interferindo 
na formação das suas lembranças e memórias, o que, certamente, a inspirou 
e a motivou nos seus (a)fazeres criativos, dando continuidade ao que fora 
aprendido com esta tradição oral.

Houve uma mudança drástica em sua vida quando, aos 13 anos, teve 
que mudar para Feira de Santana, um grande centro urbano, onde voltou 
aos estudos na Escola Municipal Wilson Falcão, matriculando-se na 5ª série e 
terminando o chamado ginasial, ou a 8ª série. Aos 18 anos, ela retorna para 
sua casa na fazenda Serra do Pintado e já nesta época mantinha um namoro 
com um jovem da região, chamado Izael das Mercês, mais conhecido como 
Zai. Este viria a ser seu futuro esposo no ano de 1974, ela, então, com 
19 anos de idade. Pouco tempo depois engravida e tem sua primeira filha. 
Mesmo com os tantos afazeres que envolvem o matrimônio, ela aprende 
corte e costura através de um curso por correspondência3, vindo depois a 
3-Os cursos por correspondência, praticamente em desuso em tempos de internet, já tiveram seus dias de glória. 
Estudos do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que pouco antes de 1900 já existiam propagandas 
de cursos profissionalizantes por correspondência em jornais do Rio de Janeiro. Nos anos 1940, com a popularização 
do rádio, os alunos aprendiam uma profissão (eletroeletrônica, corte e costura, eletricidade, mecânica etc.) estudando 
em casa, onde recebiam o material didático pelos Correios.
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costurar para a família e para outros interessados. Com Izael, o Zai, Baia tem 
14 filhos, destes, 10 sobreviveram.

Iniciada por sua avó como ajudante da mesma no seu oficio de parteira, 
em 1977, Maria Baia matricula-se em um curso de técnicas de enfermagem, 
no sentido de aprofundar e refinar seus conhecimentos repassados por sua 
avó. Este curso profissionalizante continuado, com estágios aos finais de 
semana, lhe permitiu uma desenvoltura melhor na prática de parteira, a qual 
exercia morando no então povoado denominado Varginha, onde também 
atuava como professora leiga. Tempos depois vai trabalhar no hospital José 
Mota Araújo, na cidade de Valente e, mais tarde, no Hospital Regional na 
cidade de Serrinha.  Sobre o oficio de parteira ela afirma: “.... peguei alguns 
meninos, eu tenho na faixa de uns trinta e poucos meninos, passados por 
minha mão”. (MERCÊS, ENTREVISTADA EM 27/03/2017).

 Dando um salto no tempo, em 1989 ocorreu uma grande reviravolta 
em sua vida, pois  vai com seu esposo, seus filhos e várias outras famílias 
participar de um movimento, orientado por Sindicatos locais, para ocupação 
e reivindicação de posse da Fazenda Lagoa do Boi, a 6 Km do centro da cidade 
de Santa Luz. Esse Movimento, que durou 3 anos, foi permeado por muitos 
embates entre os camponeses, que reivindicavam a terra, e as agências de 
controle social e o poder hegemônico local. De posse da terra em 10.07.1992, 
instala-se o Assentamento da Lagoa do Boi que, informalmente, por seus 
moradores, foi rebatizado como Assentamento do Rose, em homenagem a 
uma integrante do Movimento dos Sem Terra (MST),4 conhecida como Roseli 
Celeste Nunes da Silva, líder camponesa que morreu em um conflito de terra, 
logo no início nos anos 80, no Rio Grande do Sul.

Em 2005, dona Maria Baia passa a integrar o movimento de incursões 
socioculturais do Ponto de Cultura Expressões Sertanejas5 que foi empreendido 
pelo Instituto Maria Quitéria (IMAQ) e que deu origem a vários outros projetos 
institucionais. Este Ponto de Cultura estimulou e mobilizou, em 2009, 10 
mulheres, lideradas por Dona Maria Baia, a conceber e fundar o Grupo de 
Cantorias Rosas Vivas. Em 2010 o movimento de mulheres grava seu primeiro 
CD com 15 músicas autorais e, neste mesmo ano, Dona Maria Baia lança 
seu 1º livro: Cabeça de frade faz doce: As cantigas e a culinária de Dona 
Maria Baia, pelo selo IMAQ Edições (2010), no qual podemos encontrar suas 
primeiras composições musicais e receitas da culinária alternativa, que tem 
tido uma circulação regional significativa. Atualmente o Grupo Rosas Vivas 
tem sido convidado para eventos, encontros regionais da agricultura familiar, 
festas e shows, através dos quais recebe cachês por suas apresentações. 
Desde então, Dona Maria não para de produzir e se (re)inventar!

4-Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela democracia da terra e da sociedade se 
convergem no 1° Encontro Nacional, em Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar um movimento camponês nacional, 
o MST, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país.
5-O Programa sociocultural concebido pelo IMAQ- Instituto Maria Quitéria, entidade do 3º Setor, sediada na cidade 
de Feira de Santana-BA, foi empreendido a partir das incursões comunitárias da entidade em comunidades urbanas, 
periféricas e rurais. O Expressões Sertanejas foi apoiado e conveniado ao Programa Cultura Viva – Ministério da 
Cultura / MinC / Governo Federal do Brasil, entre os anos de 2005 a 2010.



162

PERCEPÇÕES E ENFRENTAMENTOS.

(...) Eu me sentia muito minúscula, eu me sentia uma pessoa... atrás 
de todo mundo...  Eu me sentia rejeitada, de por mim mesma. Eu achava 
que todo mundo estava na minha frente, eu era sempre atrás...” (MERCÊS, 
2017). A trajetória de Maria José Dantas das Mercês, dona Maria Baia, 
demonstra uma inquietação que a motivou internamente na busca (in)
consciente do seu “self verdadeiro self”, um eu espontâneo, singularizado.

 Para Winnicott (1983), o “verdadeiro self “eclode logo que haja 
alguma organização psíquica na pessoa e, assim, estabelece que o conceito 
de “verdadeiro self” remeteria aos rudimentos – antes de haver uma 
separação entre interior e exterior – do que posteriormente constitui a 
realidade interna da criança. Complementa, salientando que “o verdadeiro 
self” diz respeito ao movimento, ao gesto espontâneo da criança pois, trata-
se de um conjunto de expressões criativas do bebê desde o início da vida. 
Ter uma “mãe suficientemente boa”, daria a possibilidade de buscar, em 
certa medida, uma adaptação a estes “gestos” a partir de sua sensibilidade 
aos movimentos (físicos e afetivos) da criança (WINNICOTT, 1983). 

Diante das nuances do nosso descritivo biográfico da Dona Maria 
Baia, podemos inferir que há essa possibilidade de busca e retomada desta 
essência criadora e criativa, deste “verdadeiro eu de potências”, que pode ter 
sido reprimido com o tempo, haja vista a sua autopercepção de desvalia na 
fala inicial, que teve, com o passar dos anos, uma transformação substancial 
que foi reconfigurando um outro ser; no avivamento do “verdadeiro self”, 
deste eu singularizado. 

Um olhar sobre sua iconografia subscrita na sua produção textual e 
sobre suas performances artístico-cultural, também nos leva a deduzir que há 
a busca de e por um lugar de fala, de posicionamento e posições, que visam 
demarcar um território que se contrapõe aos interditos e silenciamentos 
impostos ao ser feminino, sob a égide do patriarcado, que estabelece 
impeditivos ao discurso feminista. Nas letas da nossa personagem existe 
um enunciado que propõe um tronar-se um “ser outra”, evidenciando uma 
reinscrição e uma revelação transformadora, que indica que é possível não 
ser subalterna e subserviente ao patriarcado. Essa escrita de vida de dona 
Maria Baia propõe uma ruptura das convenções e convencimentos implícitos 
e explícitos, os quais impõem condições precarizadas, negam direitos, e 
subalternizam a escrita feminina no sentido de “tentar apagar sua potência, 
interditar o discurso feminino libertário. 

 “Sai da cozinha mulé, vai procurar teus direito. Depois tu volta pra 
fazer teu café; depois tu volta pra fazer teu café... Vai procurar teus direito, 
mulé” (MERCÊS, 2010). Este trecho do canto acima transcrito traduz esta 
rasura ou ruptura encenada por dona Maria Baia e pelo grupo de mulheres 
Rosas Vivas. Este é apenas um trecho que faz parte dos mais de 100 
versos e composições de Maria Baia; documentados no Acervo e Memorial 
Iconográfico Grupo Rosas Vivas, pertencente ao IMAQ. Este trecho citado 
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de uma das cantigas remete-nos a um claro chamamento desta mulher 
que está na lida doméstica, na lida no campo, na criação dos filhos e que, 
além disso, tem que acordar cedo para cuidar do alimento da família e, 
com isso, pode não se dar conta da sua condição feminina. Entretanto 
ela se dá conta. Ela canta e evoca um movimento feminino/feminista de 
deslocamento da sua função/condição de “dona-de-casa” e estimula uma 
ruptura com o silenciamento e a subalternidade.

 Michel Foucault (1996), em A ordem do Discurso, denuncia os “modos 
de seleção e exclusão” que estão presentes em nossa sociedade. Dessa 
forma, alerta e chama a atenção para o fato de que não é qualquer pessoa, 
em qualquer lugar, que pode falar qualquer coisa. Trata-se de mecanismos 
de interditos, que realçam a anulação, o silenciamento, em nosso contexto 
aqui tratado, da voz feminina e do sujeito mulher que se atreve a escrever 
uma outra história para si (FOUCAULT, 1996). 

Neste lugar e movimento de fala e de ranhuras na “normalização” da 
condição feminina prevista pelo machismo patriarcal, sua forma de literatura, 
que muitos podem considerar como uma “literatura menor”, apresenta 
linguagens e linguajamentos, engendramentos em narrativas e cronismos 
que sugerem uma espécie de ato político, de “subversão coletiva transitiva”; 
que está contraposta às condições impositivas de exclusão e discriminação 
social deste coletivo de pessoas, especialmente estas mulheres, que estão 
assujeitadas. 

Deleuze e Guattari (1997), preconizam que esse tipo de “literatura 
menor” possibilita uma nova produção narrativa, que apresenta uma 
linguagem que redimensiona a língua estabelecida e conservada pelos grupos 
dirigentes, uma linguagem ativa e revolucionária do ponto de vista criativo. 
Instala-se um momento no qual a linguagem é definida não mais pelo que 
é dito e, muito menos ainda, pelo o que a torna significante contudo, a faz 
escorrer pelo fluxo, explodir, fluir – o desejo (DELEUZE & GUATTARI, 1997).

  Retomando e já articulando este conjunto discursivo, vemos que nos 
processos de (des)construção da autopercepção e de assunção de um papel 
de subalternidade e menos valia, está arraigada a subjugação feminina 
interposta no e pelo patriarcado, ainda hegemônico em nossa sociedade 
e, certamente, mais evidente e recorrente nas comunidades campesinas, 
onde nossa personagem está inserida. 

Encontramos um ponto de referência quando a professora e 
pesquisadora Jailma Moreira (2015) relata uma experiência, descrita em 
um artigo seu, em que retrata uma vivência pessoal junto a autoras negras 
e outras mulheres escritoras de Alagoinhas-BA. A pesquisadora, a partir das 
narrativas feitas em uma mesa redonda com escritoras, em Seminário do GT 
da Anpoll,6 Mulher e Literatura, realizado no campus da UnB em 2011, cita 
a fala de uma delas, Geni Guimarães, que, em situação de “menos valia” 
e em conflito na convivência doméstica com seu esposo e censor, escrevia 
e se reescrevia, apesar da negação introjetada por muitas mulheres do 
perfil de produtora textual. Há verossimilhança com a condição de Maria 
6-Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística (ANPOLL)
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Baia, inclusive por não se perceber, inicialmente, enquanto escritora de si. 
Moreira descreve que:

 
(...) a dificuldade da autopercepção da possibilidade de ser 
outra ou, no caso de Geni, de levar adiante essa percepção 
diferencial de si deriva da relação de forças entre o se ver e 
o ser visto. Ou seja, não foi à toa que mulheres introjetaram 
uma imagem de si como não-escritoras, visto que não foi 
esse o papel predestinado a elas. Pelo contrário, a cultura 
patriarcal e capitalista as destinou ao campo da reprodução, 
tornando cada vez mais invisível sua força produtiva, nos 
moldes de uma exploração, daí a dificuldade de esse sujeito 
feminino se conceber como produtor textual (MOREIRA, 
2015, p.76)

Considerando uma produção literária não canônica, ou mesmo uma 
produção textual ampliada, a professora Jailma Moreira cita Virginia Woolf 
(1985) com seu livro Um teto todo seu, afirmando que há uma “ necessidade 
de a mulher ter um espaço próprio para produzir, para escrever, e aponta a 
dificuldade de consegui-lo, diante das várias outras obrigações que lhe foram 
atribuídas e que a desvalorizam como produtora” (MOREIRA, 2015, p.76-77).

Neste sentido, de ter um tempo só seu para produzir e criar, dessa 
percepção de si como produtora textual, ao menos de um outro texto que tem 
provocado mudanças em sua vida, Maria Baia tem avançado muito em suas 
escrevências, culinária alternativa, artesanatos e cantorias com o Rosas Vivas. 
Já se reconhece como literata e produtora de cultura popular e, essa percepção, 
está viva e pulsante em sua atual constatação que se contrapõe a uma 
percepção inicial, ou anterior, de si, como um “ser menor”- desvalidado. “Hoje 
as pessoas me olham com outro olho. De admiração! Sou muito cortejada... 
Mais respeitada!. As pessoas me ouvem mais. Aí diz: “não, dona Maria falou, 
é assim” Antes não era assim!” (MERCÊS, ENTREVISTADA EM 27/07/2017).

INTERSECCIONALIDADE, RESISTÊNCIAS E ATO POLÍTICO.

Nossa personagem central imbrica provocações e resistências, 
através de letras, versos e poéticas que vêm inspirando e despertando 
outras mulheres contra as prescrições exercidas pelo patriarcado. Em outra 
das suas composições, que faz parte do repertório dos Rosas Vivas, diz: 
A mulher é companheira; A mulher não é escrava; A mulher não é tapete 
para ser pisada; A mulher tem o direito; O mesmo que o homem tem; Não 
tenha medo de nada; Venha participar também” (IMAQ, 2014).

 Neste registro narrativo há uma convocação, um chamamento, para 
uma rota de enfrentamento que evoca possibilidades de um outro modo de 
vida, uma outra percepção de si, que se desenha enquanto a possibilidade 
de um “ser feminino” de resistências, frente às condições adversas e a 
interseccionalidade7 que, exclusivamente, penalizam e assujeitam essas 
7-O conceito de “interseccionalidade” foi batizado desta maneira por Kimberlé Williams Crenshaw. professora 
especializada nas questões de raça e de gênero. Termo pela primeira vez usado numa pesquisa, em 1991, sobre 
as violências vividas pelas mulheres de cores nas classes desfavorecidas nos Estados Unidos. Consiste em “formas 
de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação: sexismo, racismo, 
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mulheres campesinas a uma condição de “menos valia.” A interseccionalidade 
impõe uma repressão aditiva, sexista, neste caso em que tratamos de dona 
Maria Baia e, de certa forma, por extensão, do grupo de mulheres Rosas 
Vivas, repressão multiplicada pelas marcas da intersecção de gênero, classe 
etc. Ou seja, de forma mais simples podemos dizer que estas mulheres 
sofrem com a exclusão por serem mulheres, agricultoras, pobres, negras e 
assentadas. 

Neste sentido, Chimamanda Adichie (2014) aborda essa questão de 
gênero e feminismo, problematizando a questão em relação aos direitos 
humanos, universais, afirmando que, no processo de legitimar direitos 
humanos, há que se alertar, destacar que “o feminismo faz, obviamente, parte 
dos direitos humanos de uma forma geral – mas escolher uma expressão 
vaga como ‘direitos humanos’ é negar a especificidade e particularidade do 
problema de gênero” (ADICHIE, 2014).  

Um olhar não atento para a interseccionalidade, e sua forma subliminar, 
pode submeter o ser feminino ao direito universal, genérico, sem atentar 
para as singularidades de gênero e suas intersecções, que impõem às 
mulheres situações adversas, as quais os homens não estão submetidos. 
Segundo Adichie, ser feminista pode ser homem ou mulher que identifica e 
afirma que há sim na atualidade um problema de gênero e que é necessário 
resolvê-lo e ter que melhorar de fato. Reforça que  não é a cultura que faz 
as pessoas mas, sim, o contrário: pessoas é que fazem a cultura. Sendo 
assim, se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da cultura, 
então temos que mudar nossa cultura” (ADICHIE, 2014). 

As manifestações performáticas, inscritas na cultura popular, 
evidenciadas por Maria Baia, por certo agenciam ações empoderativas no 
Grupo Rosas Vivas, que indicam um movimento de colisão interseccional, 
contraposições aos ditames patriarcais, sexistas, que ainda estão bem 
presentes e delineados no universo de um Brasil rural, machista e opressor.  
A poética das letras de Maria Baia podem até parecer despretensiosas, 
podem parecer, contudo, há mensagens diretas e subliminares que agregam 
vocativos que lançam um deslocamento, rotas de enfrentamentos, que 
legitimam um lugar de fala feminina que se desenha enquanto um campo 
de resistência às condições adversas de subalternidade, as quais  estão 
expostas no seu habitat social.

Fica delineado que existe em andamento todo um processo de rupturas 
e resistências que está bem pontuado na letra ora descrita, pois parte 
dela reivindica: (...) A mulher tem o direito; O mesmo que o homem tem; 
Não tenha medo de nada; Venha participar também”. Esse chamamento 
coletivo circunscreve um ato performático e de manifestação cultural, 
literária, através de Dona Maria Baia, compositora e cantora, que sugere 
estar se colocando diante de outras mulheres, chamando outras mulheres 
para encenar esta ruptura e deslocamento do patriarcado, machista, que as 
resguardou uma condição de menos representatividade. 

patriarcalismo.”. Fonte: http://www.sociologia.com.br/o-conceito-de-interseccionalidade/ Acessado em 28/07/2018

http://www.sociologia.com.br/o-conceito-de-interseccionalidade/
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Esses afazeres poéticos, esse discurso político-social de dona Maria 
Baia foi engendrado ou fortalecido à medida em que ela se engajou 
com um coletivo de pessoas em função das demandas comuns à todos, 
esteve, portanto com os outros na construção de um território agenciador 
de possibilidades empoderativas. Nesse movimento o fazer cultural se 
interrelacionava, o canto se entremeava, a comida traduzia uma fome. 
Assim, o fazer cultural se transfigura em um ato político e de resistência, 
individual e coletiva, que está reinventando sujeitos, reorganizando grupos, 
dia após dia, tendo em vista a aridez e o desfavorecimento das relações 
hierarquizadas, subalternizadas, que ainda predominam em muitos rincões 
do sertão da Bahia e do Brasil.  

Sobre este fazer cultural enquanto ato político, Stuart Halll (1999) 
alerta para a percepção do olhar de pesquisador, no sentido de perceber 
que a cultura popular dos espaços, territórios, no qual a favor ou contra a 
cultura dos poderosos é engajada; é também o prêmio a ser conquistado 
ou perdido nessa luta. É a arena do consentimento e da resistência. É a 
esfera onde o socialismo ou uma cultura socialista — já formada — pode 
simplesmente ser expressa”. (HALL, 1999, p. 37).

LUGAR DE RESISTÊNCIAS E SUBJETIVIDADES DE UMA AUTORA DE SI.

Para falar de lugar de luta, resistências, subjetivação e engajamento 
é essencial retomar um ponto de mutação na história de dona Maria Baia, 
que foi a fixação de moradia sua, da sua família e dos seus companheiros 
no assentamento Rose, conseguido através da luta pela posse e conquista 
da terra. O assentamento Rose se apresenta enquanto lugar de chegada 
e ponto de partida para outros lugares. Lugar que agrega significâncias 
difusas, tendo como pano-de-fundo inicial a conquista da terra, de um chão 
para fincar raízes. 

Baia (2017) descreve o enfrentamento de vários obstáculos, que 
constituíram a disputa com os latifundiários, donos da então fazenda Lagoa 
do Boi, em Santa Luz- Bahia.   Desta época de luta e ocupação da terra, ela 
relata com orgulho e paixão esse momento de sofrimento e conquista:

(...) tinha terra lá que era da “Cabrine” (na realidade Klabin 
Celulose), aí os sindicatos se reuniram, juntou o pessoal e 
acamparam a terra; lá era desta mineradora... Ah durou 
anos. Foi na faixa de 3 anos! (...) A moradia era barraca de 
lona. Eu dormia com 9 filhos debaixo (...) De dia era calor 
que ninguém aguentava, de noite era frio que pingava água 
no chão da lona. Muito sofrimento viu?. Rapaz! Isso aí foi 
muito sofrimento. Porque assim, eu tinha muita criança, aí 
eu tinha que trabalhar, para cuidar das crianças e de noite 
às vezes quando vinha chuva, eu tinha que ficar, servir de 
morão, para suspender a lona. (...) Para a lona não encher 
de água e não estourar em cima dos meninos. Muitas e 
muitas vezes, de noite, passei assim (...) E aí o governo veio 
e desapropriou e hoje nós estamos lá...28 anos morando 
lá! (MERCÊS, ENTREVISTADA EM 27/07/2017)
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Deste momento, a composição “Pé no chão” de Maria Baia, gravada 
no 1º CD do Grupo Rosas Vivas (IMAQ, 2010), descreve em seus versos, de 
forma sutil e com mensagens subliminares, a percepção deste momento de 
luta pela terra e enfrentamentos com os “senhores latifundiários – donos 
da terra”. Os versos curtos e cantados repetidamente, como um mantra, 
expõe uma forma de relação de poder que delimita fronteiras e papeis entre 
as classes: dominante (grandes latifundiários) e camponesa e trabalhadora 
(subalterna). Diz a letra:

“Quando eu cheguei no Rose; 
cheguei de pé no chão. 
Pra falar com marajá, foi só de avião, foi só de avião. 
Pra falar com marajá, foi só de avião” 
Só de avião, 
Pra falar com marajá, só de avião” (IMAQ, 2010)

A figura do marajá faz referência ao senhor de poder que na Índia 
feudal era um título dado aos príncipes e que hoje o título é meramente 
honorífico. Aqui no Brasil, o significando faz distinção entre a pessoa que 
conquistou riqueza, de forma a explorar a força de trabalho alheio, e aquele 
que ficou com miséria dessa riqueza que ajudou a construir. O termo também 
pode ser aludido aquele funcionário público ou de empresa pública, cujo 
salário e demais vantagens são exorbitantemente altos. No sertão essa 
figura representa o “coronel”, ou seus herdeiros, que são os “donos” da 
terra, do poder, dos meios de produção e do destino dos desfavorecidos. 
Juntar-se como o outro, com outros subalternizados e aviltados da condição 
de ser humano, ser de direitos a um chão, a terra para plantar, colher, viver 
e existir dignamente juntos com seus iguais, encontra eco e sentido no 
pensamento do professor e crítico cultural Osmar Moreira (2016), quando 
fala da luta dos subalternos:

“[...] sua forma de luta e seus modos de enunciação 
são singulares e respondem a uma dobra do poder, 
como acontecimento: confronta o chefe local, expõe 
representantes do sistema de poder (a cada instância que 
interpela e supera em sua vontade de justiça), mobiliza 
seus parcos recursos de camponeses pobres... [...] ativa 
sua sensibilidade e inteligência, à medida em que os 
desafios vão se colocando durante seu processo de luta e 
enfrentamento” (SANTOS, 2016. p. 61).

Por outro lado e ponto de análise e sem deixar de lado o sentido de 
unicidade dialógica, o “cheguei de pé no chão”, em contraponto ao sentido de 
marajá presente no contexto, pode ser entendido imageticamente também 
como uma certeza, uma segurança de objetivo, de estar fincando o pé no 
chão. Certeza do que se quer ter, do que se pretende ser, enquanto um ser 
individual que se agrega a um coletivo de outros indivíduos com desejos 
e um discurso em comum: o de apoderar-se, o de ter poder, fortalecer o 
desejo sobre algo pelo qual se luta com afinco, na certeza de dias melhores. 
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Uma outro desdobramento dessa interpretação seria perceber 
o deslocamento da frase “cheguei de pé no chão” para um possível 
entendimento de que ao fincar o pé no chão se estaria firmando que esse 
lugar pertence a quem luta e precisa de um pedaço de chão para sobreviver. 
Este coletivo de pessoas do movimento pela posse da Fazenda Lagoa do Boi 
desenvolveu o que estamos chamando de “ocupação da ocupação”, visto 
que estariam reocupando aquele espaço que anteriormente era de todos, 
era dos nativos, habitantes da terra que depois fora colonizada, dividida e 
atribuída a alguns poucos donatários. Movimento que busca ter de volta 
para o coletivo um direito que deve ser universal: o direito à terra para 
produzir e sobreviver dignamente. Movimento que busca fazer valer esse 
direito.

 Foucault (1996), novamente em A ordem do discurso, salienta que 
o discurso não se caracteriza simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação contudo, é de fato, aquilo pelo qual e por que 
se luta: uma tomada do poder do qual desejamos apoderar. Prossegue 
afirmando que os processos de interdições que afetam o discurso o ligam 
ao desejo e ao poder. Neste caso da cantoria de Dona Maria Baia e do grupo 
Rosas Vivas, podemos dizer que os “pés no chão” traduzem a vontade dos 
sujeitos de ter seu pedaço de terra, seu sonho realizado, de vida digna, 
de poder construir sua história, de ter uma lugar de fala respeitado. Todos 
desejos geralmente interditados. 

Considerando a experiência gregária de pessoas no processo de 
consolidação da comunidade Rose, Augusto Boal (2009) nos diz que o 
ajuntamento, o “face-a-face”, o encontro entre homens é subliminarmente 
identificado como sendo de uma “estética gregária”, em que se tratam 
da reelaboração e ressignificação do imagético, da arte da palavra falada 
que encanta e evoca o simbólico, dando significados empoderativos. Em 
seu livro, “Estética do Oprimido”, afirma “que nenhuma estrutura de arte 
pode ser vazia e inocente pois, todas contém a visão de mundo de quem a 
produz e abriga sua ideologia; é um mecanismo que por vezes estabelece 
um diálogo antagônico, através do qual todos podem se encontrar e buscar 
soluções individuais e coletivas; formas conscientes e inconscientes de 
opressão (BOAL, 2009).

Na perspectiva do inconsciente, das singularidades de pessoas e 
lugares que inspiram subjetividades e a criação, os (re)cantos de Baia, 
com seus cheiros, cores, contrastes e forças etéreas da natureza evocam 
e sugestionam o acesso a um universo mágico, que ilumina o potencial 
criativo, as criações dos versos e melodias da autora.  Especialmente a 
natureza exerce um fascínio inspirador sobre Baia, que relata:

(...) a inspiração de uma música, assim, eu não tenho 
palavras, eu não sei como vem. Porque quando eu saio para 
pegar algum cacto, às vezes até um (embu) que às vezes 
a gente panha, aí vem a música. Aí eu vejo lá uma planta, 
uma flor, uma árvore, e aí me vem a letra, eu não sei explicar 
da onde vem. Não é um caso, não é uma coisa que eu vou 
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planejar, que eu vô tá cantando letra por letra, para formar 
uma música, não, vem (...)  vem toda e aí eu começo a... 
começo do começo do princípio e aí com um exemplo,  do pé 
de carrancudo, quer dizer, eu fui no mato e lá eu vi aquele 
pé, e daí me veio a letra. (CANTA): “Andando na catinga 
me diga que flor mais cheira, quando nas primeiras águas 
carrancuda é quem mais cheira. Carrancuda é quem mais 
cheira nas caatingas nordestinas, vamos acordar para ver 
a beleza na caatinga”. Então, esse carrancudo, ele é uma 
árvore que só flora quando chove trovoada, as primeiras 
águas. (MERCÊS, ENTREVISTADA EM 27/07/2017)

O caráter imagético subscrito neste depoimento de Baia indica a 
presença de outras representações, de divindades inspiradoras, que se 
apresentam enquanto forças da natureza, forças que a inspiram a criar. A 
natureza, como relata, é percebida como algo que a envolve, que a arrebata 
e a conecta a um estado de “consciência alterada,” no qual ela mergulha e 
se “deixa conduzir”. A subjetividade é presentificada no momento de um 
aqui-agora, em que o contato com a natureza faz eclodir a inspiração, a 
singularidade criativa. 

A este aspecto da subjetividade, da não consciência da súbita 
inspiração de Baia, na teoria da psicologia analítica de Jung (2011) 
afirma que possuímos 2 tipos de inconsciente:  pessoal, o impessoal ou 
suprapessoal. Este último, também é conhecido como inconsciente coletivo8 
que é desligado do pessoal por ser ligado totalmente ao universal, ou seja, 
apresenta  conteúdos ancestralizados, universais que são (re)passados 
socioculturalmente pela humanida. Os conteúdos do inconsciente pessoal 
são mais acessíveis por estarem em uma camada do inconsciente mais 
próxima da consciência (JUNG, 2011). 

Os conteúdos do inconsciente coletivo também estão permeados 
pelos arquétipos em que o conjunto de imagens e representações sociais 
colaboram para a satisfação de algumas das nossas principais necessidades 
como a de (a)filiação e pertença a um determinado grupo ou instituição 
social; de autorrealização; de independência ou de até influenciar no 
consumo de produtos e serviços: de produzir o desejo, a subjetividade, 
de fora para dentro, que estão presentes na sociedade  (auto)consumista 
capitalista. Os grandes “vendedores de desejos” sabem disso.

Sobre essa perspectiva da subjetividade, Guatari & Rolink (1996) já nos 
trazem um outro olhar que aprofunda e amplia essa ideia da subjetividade 
produzida como um produto de consumo. Segundo eles: 

(...) Tudo que é produzido pela subjetivação capitalista – tudo 
que chega pela imagem, pela família e pelos equipamentos 
que nos rodeiam – não é apensas uma questão de ideia, 
não é apenas uma transmissão de significações por meio 
de enunciados significantes (...) Trata-se de um sistema 

8-Para psicologia analítica de Jung, o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, ele é herdado. É 
um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. É um reservatório 
de imagens latentes, chamadas de arquétipos que são símbolos, imagens ou sentimentos que agregam significados 
e significâncias universais e que, a humanidade vem acumulando e cada pessoa herda de seus ancestrais. Encontra-
se na camada mais profunda da consciência, abaixo do subconsciente e é evocado das experiências e aquisições 
socioculturias das relações humanas coletivas- ancestralizadas (JUNG, 1991)
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de conexão direta entre grandes máquinas produtivas, 
as grandes máquinas de controle social e as instâncias 
psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. 
(GUATARI & ROLINK, 1996. p.27)  

Mas como localizar nossa personagem central, nestes construtos 
e encontrar conectivos da produção subjetiva descrita no processo de 
inspiração dela? O que de fato pode revelar estar neste contexto de criação: 
“(...) eu não sei explicar da onde vem. Não é um caso, não é uma coisa que 
eu vou planejar, que eu vô tá cantando letra por letra, para formar uma 
música,  é um algo que acontece fora de mim” (MERCÊS, ENTREVISTA EM 
27/07/2017)..

A priori podemos identificar a evidência arquetípica presente nas 
narrativas de Baia, quer seja através dos mitos, histórias, personagens 
(reais e imaginários); quer seja também através de um desejo de produzir 
signos e significantes que possam dar forma ao seu imaginário e, a partir 
desta produção subjetiva (presenteísmo do imaginário), consciente e-ou 
inconsciente, encena desejo de ser validada, reconhecida e conquistar o 
respeito e admiração de seus pares. O pé no chão de dona Maria Baia, o seu 
andar em meio a caatinga que lhe inspira, traduz-se em outras rotas, outras 
trilhas sertanejas, outros modos de vida, que se inciou com a ocupação da 
ocupação do assentamento Rose. E agora, com este estudo sobre Maria Baia, 
podemos dizer, que se transfigura em uma reoocupaçaão desta ocupação 
da ocupação, visto que a mulher, as sertanejas, na voz de Baia, reivindicam 
um outro lugar nessa história, constroem, cantam uma outra historia de si.

(...) Hoje eu sou uma pessoa assim, eu me acho uma pessoa vitoriosa, 
porque tenho um dom de Deus. Deus me deu um dom muito bom, muito 
bonito mesmo!” (MERCÊS, ENTEVISTADA EM 27/07/2017).

                                                                                                               

(FOTO: Dona Maria Baia – IMAQ, 2017)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que no transcorrer da vida de Maria José Dantas das Mercês, 
Dona Maria Baia, até então, há uma narrativa que sugere  uma trajetória de 
vida que foi se construindo, um ser mulher que aos poucos foi se moldando e se 
fortalecendo, à medida que houve uma interação com outras pessoas, que se 
estabeleceu relações de valores e de trocas que consubstanciaram um exercício 
compartilhado de percepções, sentimentos, afetos, cognições e pensamentos que, 
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possivelmente, enriqueceram as relações dela consigo mesma e com o outro. 
Através da sua história de vida, aqui em um breve registro biográfico, 

também reconhecemos uma inquietação precoce de uma menina, mais tarde 
uma senhora, que fez escolhas por caminhos e chamamentos que promoveram 
elementos introspectivos que foram se consolidando e se “ajustando” aos desafios 
e obstáculos que o contexto impõe às mulheres e aos homens também.   

Nesta perspectiva, há indicativos que sua experiência de vida e os seus modos 
de produção das letras, de outras letras, agenciam elementos enriquecedores e 
potencializadores, através dos quais Dona Maria Baia expressa esta percepção 
existencial e ao mesmo tempo se vê impulsionada para a (re)descoberta de uma 
consciência de mundo, não ingênua, que vem desafiando os silenciadores e as 
formas de interdição da sua potência humana criativa.

Para esta arte do (re)encontro com o outro e consigo mesmo, Martin 
Buber (2001), em sua obra Eu-Tu, afirma que o ato do encontro com o outro é 
uma celebração essencial para a reciprocidade e para a troca de experiências e 
conhecimento; vital à ontologia humana e que tem no “face-a-face” a validação 
da existência e validação do ser, “do eu em você e você em mim”. Uma frase 
que talvez ilustre bem tudo isso é: “toda a verdadeira vida é encontro” (BUBER, 
2001). Nesse contexto, em que tratamos do encontro de dona Maria Baia com 
o movimento de ocupação da terra, com o grupo de mulheres Rosas Vivas, com 
a caatinga enquanto vegetação resistente do sertão, podemos dizer que o que 
mais queremos destacar seja esse reencontro dessa menina-mulher-senhora 
com a outra que sempre poderá ser, fora dos ditames patriarcais. Encontro com 
a escrita de vida criativa, com a possibilidade, sempre desenhada, de escrever 
outros caminhos para si.
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CORPOS MINADOS, TERRITÓRIOS QUEER: UM ESTUDO DOS
PROCESSOS DE (DES)CONSTRUÇÃO DAS SUBJETIVIDADES

JOSÉ ROBSON DA SILVA
HUGO MONTEIRO FERREIRA

UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco 

APONTAMETOS INTRODUTÓRIOS – QUESTÕES TÉORICO-CONCEITUAIS

Sob o ponto de vista dos Estudos Culturais e da Teoria Queer com-
preendem-se os processos identitários como diferentes construções sociais 
de gênero embasadas nas extensas discussões no âmbito das ciências so-
ciais e nos diversos vieses das linguagens artístico-culturais. De acordo 
com Stuart Hall, o “sujeito pós-moderno”, compreendido “como não tendo 
uma identidade fixa, essencial ou permanente”. Como pode se evidenciado 
a seguir:

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes mo-
mentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 
“eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nos-
sas identificações estão sendo continuamente deslocadas 
(HALL, 2006, p.13).

De forma sucinta, este pesquisa se justifica pela contribuição aos 
Estudos Culturais e Teoria Queer por apresentar uma discussão sobre per-
formatividade, gênero, sexualidade e identidades e subjetividades eviden-
ciadas nas experiências e vivências de artistas transformistas da cidade de 
Serra Talhada, sua importância se justifica por dar visibilidade aos corpos 
queer, corpos estranhos tão marginalizados e estigmatizados sob a ótica de 
práticas educativas não formais  em movimentos sociais na contemporanei-
dade conforme atesta Maria da Glória Gohn (2011):

Uma das premissas básicas a respeito dos movimentos so-
ciais é: são fontes de inovação e matrizes geradoras de 
saberes. Entretanto, não se trata de um processo isolado, 
mas de caráter político-social. Por isso, para analisar esses 
saberes, deve-se buscar as redes de articulações que os 
movimentos estabelecem na prática cotidiana e indagar so-
bre a conjuntura política, econômica e sociocultural do país 
quando as articulações acontecem. Essas redes são essen-
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ciais para compreender os fatores que geram as aprendi-
zagens e os valores da cultura política que vão sendo cons-
truídos no processo interativo.

Diante disso, a fim de delimitarmos o objeto da pesquisa, definimos 
o estudo dos processos identitários a partir da análise dos corpos perfor-
máticos na cena teatral, traçando uma cartografia analítica desses corpos 
híbridos acerca do conceito dos processos identitários dos sujeitos nas ar-
tes cênicas e concretizados nas experiências cotidianas sob os olhares dos 
corpos que se materializam em cena a partir das provocações suscitadas 
entre o corpo-poesia, corpo-texto, corpo-cênico, corpo-queer. O objetivo é 
integrar os intérpretes-criadores que irão compor o Núcleo Experimental de 
Teatro Queer, ação integradora do Movimento Diverso na cidade de Serra 
Talhada, a fim de ampliarmos as discussões e reflexões acerca da constru-
ção das subjetividades dos corpos em cena, dos corpos como ato político, 
das histórias de vida que (trans)formam e da arte enquanto território de 
(re)existência.

É importante salientar que o Movimento Diverso, coletivo LGBT, surgiu 
em meados de 2016 na cidade de Serra Talhada, interior de Pernambuco, 
mais conhecida como Capital do Xaxado e Cangaço devido a figura 
emblemática de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Rompendo os 
moldes falocêntricos de uma sociedade extremamente conservadora, o 
Diverso nasce de vivências e experiências de estudantes de graduação da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada (UAST), que residiam na ‘Casa Rosa’, república LGBT que 
abrigava universitários que tinham cotidianos comuns e que buscavam 
romper com os discursos opressores. 

Os mais recentes estudos sobre os processos identitários atestam que 
a performance está explicita ou implicitamente imbricada nos corpos nas 
mais diversas esferas sociais, aproximando este conceito dos Estudos Cul-
turais e de Gênero. Os corpos performáticos assumem o metamorfosea-
mento nos contextos aos quais estão inseridos, sejam eles sociais, culturais, 
econômicos ou políticos. Neste sentido, esta pesquisa faz amplo uso do con-
ceito de identidade atrelado significativamente ao conceito de performance, 
bem como dos autores representativos e suas postulações imprescindíveis 
às discussões aqui levantadas. Para Stuart Hall:

[...] a identidade plenamente unificada, completa, segura 
e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em 
que sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, cada 
uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos tem-
porariamente (HALL, 2006, p. 13).

Dentro desta perspectiva, esta pesquisa busca discutir e elucidar a 
performance queer a partir de vivências e experimentos cênicos embasada 
nas histórias de vidas de Drag Queens que resistem no interior do sertão 
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pernambucano. Espera-se refletir significativamente sobre tais identidades 
que se relacionam diretamente com as múltiplas performances cotidianas 
dos artistas-criadores envolvidos no processo de encenação, além de bus-
car contribuir consideravelmente para a construção de um discurso de gê-
nero que ateste e evidencie a estigmatização e o reconhecimento da vio-
lência física, social, moral ou psicológica sofrida por personagens gays na 
literatura e no teatro queer, como também suscitar e identificar a condição 
dos personagens supracitados e o seus desdobramentos nas relações so-
ciais embasadas tanto na ressignificação, quanto na consolidação de um 
empoderamento efetivo de gênero.

A partir do exposto, o conceito de performance apresenta-se como 
crucial para esta pesquisa devido a necessidade de compreender os pro-
cessos identitários no universo dos artistas transformistas, sobretudo se 
buscarmos situar tais conceitos sob o viés da performance na experiência 
queer. Nos pautaremos nos conceitos sobre corpo e performance propos-
tos por alguns teóricos, a saber: ‘O corpo é um dos locais envolvidos no 
estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de 
fundamento para a identidade – por exemplo, para a identidade sexual 
(WOODWARD (2000, P. 15).’

Vale ressaltar que no intuito de legitimar a pesquisa, fizemos uma 
breve pesquisa exploratória em duas plataformas: a Biblioteca Digital Bra-
sileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações 
– CAPES, tal levantamento foi feito no propósito de compreender como 
ocorrem os processos educativos/subversivos que utilizam a performance 
como dispositivo artístico em movimentos sociais LGBTs.

UM COTEJAMENTO ENTRE A BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE 
TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) E O CATÁLOGO DE TESES E DIS-
SERTAÇÕES – CAPES

Tanto para a BDTD quanto Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES, 
fizemos um recorte histórico das pesquisas realizadas nos últimos 20 anos 
(1998 a 2018). Algumas palavras-chave foram fundamentais para a reali-
zação do estudo em questão. Os procedimentos de pesquisa se aproxima-
ram e se distanciaram nos bancos de dados selecionados. 

Partindo para a BDTD, utilizamos o filtro com a palavra-chave: Drag 
Queen, na qual foram encontrados quinze (15) trabalhos, sendo que apenas 
nove (9) faziam relação com o interesse da pesquisa. Utilizando a mesma 
palavra no filtro dos últimos cinco (5) anos, apenas seis (6) trabalhos foram 
recorrentes. Com as palavras ‘Drag Queen’ e ‘Histórias de vida’, sete (7) 
trabalhos foram sinalizados. Experimentando ‘Drag Queen’ e ‘Teatro’, seis 
(6) ocorrências sendo que apenas três (3) mantinham relação direta com a 
pesquisa. Ao utilizarmos cinco palavras-chave: ‘Drag Queen’, ‘Histórias de 
vida’, ‘Performance’, ‘Identidades’ e ‘Teoria Queer’, não obtivemos nenhum 
resultado.
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No que diz respeito ao Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES, 
optamos por utilizar apenas uma única palavra-chave: ‘Drag Queen’, sendo 
esta palavra norteadora para o filtro da pesquisa aqui abordada. Inicial-
mente, foram encontrados quinhentos e sessenta e cinco (565) resultados 
entre teses (145) e dissertações (379) nos últimos vinte anos compreendi-
dos entre 1998 a 2018, deste total apenas trinta e seis (36) trabalhos apre-
sentavam relações diretas com a pesquisa, sobre o universo Drag Queen no 
campo da construção da identidades e subjetividades, sendo que somente 
vinte e oito (28) elucidam a arte Drag sob a perspectiva das performances 
artísticas pautadas nos Estudos Culturais e Teoria Queer.

Vale ressaltar que não obtivemos registros em nenhum dos bancos 
aqui analisados, que evidenciem os Corpos Queer como práticas educativas 
de educação não formal em Coletivos LGBTs sob a ótica da Estética do Opri-
mido que atrelam histórias de vida em um Núcleo de Experimentos Cênicos 
composto essencialmente por artistas transformistas localizados no interior 
do Sertão. Esse recorte faz dessa pesquisa relevante por tratar de questões 
específicas e autênticas em torno das discussões sobre os processos de 
(des)construção das subjetividades Queer.

TERRITÓRIOS DIVERSOS, FRONTEIRAS QUEER
MAPA DA DIVERSIDADE NO SERTÃO PERNAMBUCANO

Esta pesquisa tem o propósito de traçar uma mapeamento dos Movi-
mentos Sociais LGBTs existentes na Mesorregião do Sertão Pernambucano. 
Além disso, busca investigar quais destes coletivos utilizam as artes cênicas 
em suas práticas de educação não formal como forma de ativismo, militân-
cia e reexistência. 

Sendo uma das (5) cinco messoregiões do estado pernambucano, a 
Mesorregião do Sertão Pernambucano é constituída por (4) quatro micror-
regiões que se subdividem em (42) quarenta e dois munícipios distintos. 

Localização das Mesorregiões e Microrregiões do Sertão Pernambucano

      
 Fonte: IBGE. Elaboração: Agência Condepe/Fidem

Fizemos um recorte a partir da População do Último Censo (2010) e 
da População Estimada (2017), e evidenciamos que quanto maior a popu-
lação (leva-se em consideração o desenvolvimento econômico, o PIB per 
capita e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM) de uma 
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cidade, haverá mais possibilidades de ativismo político organizado por parte 
das/os sujeitos LGBTs. Nessa conjuntura política no contexto do Sertão, 
compreendemos como ativismo LGBT tanto a movimentação de coletivos 
quanto a realização de atividades eventuais, Parada da Diversidade ou al-
gum ato que discutisse a questão de gênero, sexualidade dessas múltiplas 
identidades, por exemplo.

MAPEAMENTO DAS MICRORREGIÕES E SUAS RESPECTIVAS CIDADES 
APONTAMENTOS DOS COLETIVOS LGBTS EXISTENTES

       

MOVIMENTOS SOCIAIS – MESORREGIÃO DO SERTÃO PERNAMBUCANO

	 Grupo de Apoio e Defesa dos Homossexuais do Araripe (GADHA-
-LGTB) – Araripina / Sertão do Araripe 
	 Associação Sertão das Cores (Asserco) – Salgueiro / Sertão Cen-
tral
	 Filhos do Pajeú – Afogados da Ingazeira / Sertão do Pajeú
	 Movimento Diverso – Serra Talhada / Sertão do Pajeú
	 Sétimo Céu – Arcoverde / Sertão do Moxotó

DA PRESENÇA DAS ARTES CÊNICAS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS

	 Filhos do Pajeú – Afogados da Ingazeira / Sertão do Pajeú
	 Movimento Diverso – Serra Talhada / Sertão do Pajeú
	 Sétimo Céu – Arcoverde / Sertão do Moxotó

CARTOGRAFIA QUEER – DAS DRAG QUEENS, SEUS ESPAÇOS E OCUPAÇÕES 
NO INTERIOR DO SERTÃO

	 Movimento Diverso – Serra Talhada / Sertão do Pajeú
	 Sétimo Céu – Arcoverde / Sertão do Moxotó
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DO MÉTODO BIOGRÁFICO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

“cada vida pode ser vista como sendo, ao mesmo tempo, 
singular e universal, expressão da história pessoal e social, 
representativa de seu tempo, seu lugar, seu grupo, sínte-
se da tensão entre a liberdade individual e o condiciona-
mento dos contextos estruturais. Portanto, cada indivíduo 
é uma síntese individualizada e ativa de uma sociedade, 
uma reapropriação singular do universo social e histórico 
que o envolve. Se cada indivíduo singulariza em seus atos 
a universalidade de uma estrutura social, é possível “ler 
uma sociedade através de uma biografia”, conhecer o social 
partindo-se da especificidade irredutível de uma vida indi-
vidual.”  (GOLDENGER, 2004)

Na pesquisa ação participante, utilizaremos os diários de campo 
para compreender e análisar as hitórias de vida dos sujeitos a partir de 
porocessos de (des)construção das identidades/subjetividades. O conceito 
de biodrama será um dos pontos norteadores para o desenvolvimento das 
questões teórico-metodológicas.

Considerando o aporte metodológico utilizado, não houve necessida-
de ou possibilidade de realizar entrevistas estruturadas ou semi-estrutura-
das, houve diálogos informais com os respectivos participantes da pesquisa 
no propósito de dar veracidade a pesquisa em questão.

Com o prévio título “VISCERAS”, o experimento cênico que retrata 
diversas histórias de vidas de sujeitos QUEER surgirá como forma de en-
frentamento às violências LGBTfóbicas, utilizando-se dos corpos políticos 
que resistem e (re)existem, conforme pode ser perceptível nos fragmentos 
dos depoimentos que seguem:

“representa uma forma de mostrar que existe uma voz que 
ecoa e que não pode ser calada.” (Márcia Pantera)

“importante para visibilidade aos nossos corpos.” (Silvetty 
Montilla)

“nossas vidas importam, nossas histórias importam. Nosso 
sangue, suor e dor tem pressa, grita e clama por respeito.” 
(Quitéria)

A partir desse contexto , surgem questões para além da construção 
do processo cênico, o Núcleo Experimental funcionará através de seminá-
rios específicos baseado em temáticas pertinentes e necessárias ao grupo, 
temas como: corpo, gênero, sexualidade, processos identitários, vivências 
individuais e/ou coletivas, subjetividades, personagens-sujeitos, corpos-li-
terários, condição dessas pessoas na sociedade, teatro queer, performance, 
dentre outras palavras-chave suscitadas nas vivências através dos exercí-
cios cênicos, que buscam sobretudo, romper com a marginalização exacer-
bada dos artistas transformistas nas vivências e situações reais dos sujeitos 
envolvidos no espetáculo. Dentre os principais objetivos, buscaremos traçar 
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um mapeamento dos corpos performáticos por meio de um estudo cartográ-
fico de tais corpos, através da análise minuciosa do processo de concepção, 
montagem, encenação e criação dramatúrgica de um espetáculo com temá-
tica queer.

Busca-se ainda problematizar o conceito de performance tanto na 
experimentação cênica a ser desenvolvida em um movimento social LGBT 
bem como, refletir sobre o processo de criação ancorados no teatro queer 
enquanto ato político, além de buscar efetivar o empoderamento LGBT de 
artistas LGBTs do Sertão do Pajeú inseridos em atividades de movimentos 
sociais, especificamente o Movimento Diverso, através da concretização de 
um espetáculo de criação coletiva do Núcleo Experimental de Teatro Queer, 
sob a perspectiva de um grupo de Teatro-Fórum amparado na Estética do 
Oprimido.

Cumpre destacar, nas pesquisas prévias realizadas nas atividades do 
coletivo, que provocar reflexões sobre a (in)visibilidade do sujeito LGBT na 
terra de Lampião é uma questão emergente por possibilitar a ruptura com 
os estereótipos e padrões opressores estabelecidos. 

DA PROPOSTA METODOLÓGICA

Sobre os processos metodológicos, nos pautaremos em analisar os 
processos identitários na construção cênica/dramatúrgica da obra “Sobre 
rapazes e homens”, com base na metodologia do Teatro do Oprimido, espe-
cificamente a categoria Teatro-Fórum. 

Para tanto, tal pesquisa terá como aporte teórico os processos e jogos 
cênicos propostos por BOAL (2011); SCHECHNER (2003) JACOBS (2011), 
dentre outros. Vale fixar, então, que serão executadas as seguintes etapas 
baseadas nos jogos e exercícios propostos por Boal em “Ensaios para a 
preparação de um modelo do Teatro- Fórum”. É imprescindível atentar para 
o conceito de performance que guiará a nossa pesquisa e é/será tão recor-
rente nas vivências individuais e coletivas. Sobre o conceito de performan-
ce, nos apoiaremos nas palavras de SCHECHNER (2003, p. 25-26) nos traz 
a seguinte postulação:

Na arte, o performer é aquele que atua num show, num 
espetáculo de teatro, dança, música. Na vida cotidiana, per-
formar é ser exibido ao extremo, sublinhando uma ação 
para aqueles que a assistem. No século XXI, as pessoas 
têm vivido, como nunca antes, através da performance. Fa-
zer performance é um ato que também pode ser entendido 
em relação a: Ser. Fazer. Mostrar-se fazendo. Explicar ações 
demonstradas. Ser é a existência em si mesma. Fazer é a 
atividade de tudo que existe, dos quazares aos entes sen-
cientes e formações super galáticas. Mostrar-se fazendo é 
performar: apontar, sublinhar e demonstrar a ação. Explicar 
ações demonstradas é o trabalho dos Estudos da Perfor-
mance.
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E nas proposições de JACOBS (2011), para quem discorre as seguin-
tes postulações: ‘Não só a teatralidade do espetáculo posto em cena aos 
olhos do espectador compõe o opsis, sua materialidade. A performatividade 
dos elementos da encenação também constitui um elemento importante na 
construção da estética teatral contemporânea.’

Diante dessa perspectiva, lançamos novos olhares para tais proces-
sos identitários através da performance sob o foco da linguagem cênica. A 
partir disso, nos deteremos a teoria da performance, no teatro enquanto 
resistência através da experiência do Núcleo experimental dentro dos mo-
vimentos sociais. Em termos plurais, nos debruçaremos nas proposições de 
Augusto Boal, para o autor: “O Teatro-Fórum é um tipo de luta ou jogo, e 
como tal, tem suas regras, elas podem ser modificadas, mas sempre existi-
rão, para que todos participem e uma discussão profunda e fecunda possa 
nascer [...] o Tetaro-Fórum se aplica ao estudo de situações bem claras e 
definidas. (BOAL, 2011, pág. 28- 29)’

(IN)CONCLUSÕES

Cumpre destacar, nas pesquisas prévias realizadas nas atividades do 
coletivo, que provocar reflexões sobre a (in)visibilidade do sujeito LGBT na 
terra de Lampião é uma questão emergente por possibilitar a ruptura com 
os estereótipos e padrões opressores estabelecidos. Com isso, uma breve 
cartografia dos corpos performáticos analisados no processo dramatúrgico 
assume fundamental importância no que se refere a visibilidade desses 
indivíduos e personagens marginalizados. Inserido em um contexto dialó-
gico e de emergência social, o experimento cênico de Teatro-Fórum poderá 
promover tanto o empoderamento de quem está em cena, como também 
sensibilizar o público (a perceber situações de opressão) envolvido não só 
durante o espetáculo, mas principalmente nas rodas de diálogos que ocorre-
rão após o término de cada apresentação mediada pelos encenadores. Além 
disso, poderá permitir através do texto literário materializado na linguagem 
cênica, construir reflexões sobre a performance de artistas transformistas 
como também observar a representação das relações homoafetivas na li-
teratura e como se constituem as práticas discursivas e ideológicas que se 
solidificam sob a intrínseca relação de poder que permite a construção de 
uma identidade autônoma e emancipada.
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CORPOS (IM) PERFEITOS NO YOUTUBE: A DISSEMINAÇÃO DO
DISCURSO DE AUTOACEITAÇÃO EM UMA PLATAFORMA DIGITAL 

JÚLIA DOS ANJOS COSTA
UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Olhar-se no espelho e odiar o que vê ou não ter coragem de enca-
rá-lo, comportamento cada vez mais comum em meio a tantos estímulos 
que propagam ideais estéticos inatingíveis. O ódio ao próprio corpo é um 
processo excruciante, que fragiliza o indivíduo e o coloca em uma situação 
de angústia e desespero. Como sentir-se bem vendo o reflexo de um corpo 
que não aceitamos como belo? 

Ao nascermos, nos deparamos com um turbilhão de mistérios a se-
rem desvendados. O choro, indício da vida que lateja desde o ventre, talvez 
seja também um prenúncio sobre as aflições humanas prestes a nos sufo-
car, confirmando as palavras de Shakespeare ao dizer: “assim que nasce-
mos, choramos por nos ver neste imenso palco de loucos” 1.  

Na primeira infância, compreendida entre o nascimento e os primeiro 
seis anos de vida, a percepção sobre o mundo que nos rodeia engatinha, 
pois enquanto crianças, passamos por processos de desenvolvimento im-
portantes, sendo diretamente influenciados pela realidade em que esta-
mos inseridos. Além do crescimento físico, o amadurecimento do cérebro 
e a aquisição dos movimentos, desenvolvemos também a capacidade de 
aprendizado e a iniciação social e afetiva.  

Uma das mais curiosas descobertas que a criança realiza na primeira 
infância é o reconhecimento da própria imagem no espelho. Esse fato ocor-
re de modo gradual, onde inicialmente lhe causa estranheza, até finalmente 
ela adquirir a consciência de que o outro ali espelhado trata-se da represen-
tação de si mesmo, por volta dos 10 meses de vida.2 À medida que cresce, 
a criança que todos nós fomos um dia, aprende a se expressar através da 
linguagem e mais do que reconhecer sua imagem no espelho, é estimulada 
por um sistema opressor a acreditar que somente possuindo um determi-
nado conjunto de características estéticas rotuladas como “belas” é que se 
torna possível ser aceito, valorizado e respeitado dentro da sociedade.  

1-Frase presente em “Rei Lear”, tragédia teatral escrita por William Shakespeare entre 1605 e 1606, baseada em um 
conto popular que se integra à história antiga da Inglaterra desde o século XII. 
2-O  bebê  e  o  espelho:  ele  se  reconhece?  Revista  Crescer,  2009.  Disponível  em 
<http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI17396-15162,00.html>

http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI17396-15162,00.html
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI17396-15162,00.html
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI17396-15162,00.html
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI17396-15162,00.html
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Ainda que essa visão deturpada atinja homens e mulheres, é sobre os 
corpos femininos que o bombardeio ocorre de modo mais concentrado. As-
sim, a imagem feminina é objetificada e colocada em uma posição de cons-
tante julgamento, o que as leva a uma busca incessante por métodos que 
lhes permitam se encaixar em padrões estéticos inatingíveis, muitas vezes 
até desencadeando transtornos psicológicos devastadores, onde o reflexo 
no espelho se torna um pesadelo diário. A diversidade dos corpos femininos 
é negada e em seu lugar emerge um ideal de beleza supostamente inques-
tionável. Nesse campo minado, possivelmente a maioria das mulheres já se 
sentiu, em algum momento da vida, pressionada a se adequar aos padrões 
impostos pela lógica perversa de um sistema de poder regido pela domina-
ção masculina (Bourdieu, 

1998). Por viverem inseridas nesse sistema desde o início da própria 
existência, tornaram-se supostamente impossibilitadas de compreender 
que estas amarras podem ser dissolvidas. 

Na contramão dessa realidade cruel, o feminismo encontra na internet 
um espaço onde seus ideais podem ser disseminados de modo abrangente 
e através dos mais variados recursos, como o audiovisual. Nesse espaço, 
está a plataforma digital de compartilhamento de vídeos Youtube3, fundada 
em 2005, e que se encontra hoje com mais de 1,8 bilhão de usuários ativos 
por mês4, divididos basicamente em dois grupos: os que produzem con-
teúdo e os que consomem. De um lado, inúmeros canais comandados por 
mulheres que buscam tratar de assuntos que vão muito além de estética e 
aparência, falam de autoconhecimento e como promover uma autoestima 
elevada em meio a tantas influências que violentam os corpos femininos. 
Do outro, milhares de mulheres que encontram nos discursos proferidos 
nestes canais um lugar onde podem ver e ouvir sobre a importância de se 
sentirem bem em seus próprios corpos, reconhecerem suas capacidades e 
não se renderem a busca por um ideal de perfeição inatingível. 

Autoestima e autoimagem: autoconceito 

Nesse processo de desmoronamento da percepção de si mesmo, a 
autoestima é uma construto essencial para a formação de um novo olhar 
que vai além da imagem submetida à lógica binária que segrega os sujei-
tos, baseada em padrões estéticos distorcidos. 

Para Rosenberg (1965 apud SBICIGO; BANDEIRA; DELL’AGLIO, 2010, 
p. 395) autoestima é compreendida como “um conjunto de sentimentos e 
pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequa-
ção, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa em relação a si 
mesmo.” Desse modo 

a identificação que o indivíduo estabelece com o mundo 
exterior interfere na formação de sua autoestima. Quando 
nasce, suas necessidades são satisfeitas sem que haja por 

3-https://www.youtube.com 
4-Youtube já tem mais de 1,8 bilhão de usuários ativos por mês. Disponível em < 
https://canaltech.com.br/redes-sociais/youtube-ja-tem-mais-de-18-bilhao-de-usuarios-ativos-por-mes113174/> 
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parte dele a percepção do outro. A sensação de conforto 
e de bem estar parecem vir dele mesmo, como se fossem 
sua extensão. Conforme cresce e adquire maturação física 
e emocional, o mundo exterior vai se tornando distinguível 
(SCHULTHEISZ; APRILE, 2013, p. 37). 

A autoestima é formada através dos estímulos e experiências do su-
jeito no meio em que ele está inserido, assim como também é influenciado 
pelas relações sociais estabelecidas desde o círculo familiar. A vivência em 
um ambiente hostil, sem referências de respeito as individualidade e vio-
lência em todas as esferas, impossibilita que este sujeito adquira uma visão 
positiva de si mesmo, dando oportunidade ao 

surgimento de distúrbios psicológicos relacionados à autoimagem, por 
isso “os relacionamentos familiares exercem papel fundamental na visão e/
ou aceitação que o indivíduo tem de si e dos sentimentos autonutridos” 
(SCHULTHEISZ; APRILE, 2013, p. 37). Nesse sentido, a autoestima ocupa 
um lugar de destaque, pois (...) “é considerada um dos principais predito-
res de resultados favoráveis na adolescência e na vida adulta, tendo impli-
cações em áreas como sucesso ocupacional, relacionamentos interpessoais 
e desempenho acadêmico” (TRZESNIEWSKI; DONNELLAN; ROBINS, 2003 
apud SBICIGO, BANDEIRA & DELL’AGLIO, 2010, p. 395). 

A autoimagem também é parte indissociável do construto autoestima. 
Ela diz respeito ao modo como (re) conhecemos a nós mesmos, como sen-
timos nossas potencialidades, sentimentos, atitudes e ideias. Desse modo, 
a autoimagem e a autoestima são, respectivamente, a percepção e a valo-
ração que o sujeito faz de si e estando estes dois construtos relacionados 
com o modo como os outros o veem e o avaliam, consideramos que estas 
influenciam na construção do autoconceito (MENDES et al., 2012, p. 11). 

O autoconceito está relacionado com a autodescrição, ou seja, como 
o sujeito percebe a si mesmo. Desse modo, a autoestima é uma forma 
de medir o autoconceito (BERNARDO; MATOS, 2003 apud SCHULTHEISZ; 
APRILE, 2013, p. 39). Para Goñi e Fernández (2009 apud MENDES et al., 
2012, p. 05), o autoconceito tem um aspecto descritivo, em que a pessoa 
faz descrições de si mesma. Nesse sentido, abrange, por exemplo, seus 
atributos físicos, suas características de comportamento, suas qualidades 
emocionais, etc., realizando uma (auto) avaliação sobre suas condutas e 
qualidades/defeitos.  Portanto, o autoconceito é dotado de dois aspectos: o 
descritivo (a autoimagem) e o avaliativo (a autoestima).  

Um autoconceito construído de modo assertivo traz inúmeros bene-
fícios aos sujeitos, já que através deste podemos estabelecer uma melhor 
compreensão das nossas características, qualidades e limitações. Assim 

ao possuirmos uma autoimagem e uma autoestima mais po-
sitivas/reais, favorecemos nossas relações interpessoais, pois 
nos conhecemos melhor e gostamos mais de nós mesmos 
e conseguimos entender e gostar dos outros, tornando-nos 
pessoas mais afetuosas e respeitadoras das individualidades 
e diferenças. Neste sentido, o desenvolvimento de uma real 
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e coerente autoimagem e autoestima é de fundamental im-
portância para eu relacionarme com os demais na socieda-
de (MOSQUERA, STOBAUS, JESUS & HERMÍNIO, 2006, apud 
MENDES et al., 2012, p.7). 
 

Os estudos revelam que as mulheres são as mais suscetíveis às con-
sequências do baixo autoconceito.  

Em função da gravidez ou da menopausa, o sexo feminino 
enfrenta um envelhecimento mais rápido, o que faz com que 
não se sinta tão atraente. Além disso, algumas mulheres 
são mantenedoras do orçamento familiar, além da obrigação 
na realização das tarefas domésticas, entre outras ativida-
des. Como a vida se limita, muitas vezes, à família, essas 
mulheres se deparam com a solidão e, em algumas vezes, 
sem perspectivas futuras, quando os filhos saem de casa ou 
quando enfrentam a viuvez.  Em consequência, a solidão 
estabelecida interfere negativamente em seu autoconceito 
(NERI, 2011 apud SCHULTHEISZ; APRILE, 2013, p. 39). 

 
Por serem mais afetadas no que tange ao autoconceito negativo, as 

mulheres necessitam de referências otimistas para que através destas con-
sigam perceber que há outras formas de olhar para si mesmas, apesar 
de enfrentarem tantas circunstâncias adversas ao longo da vida e serem 
constantemente bombardeadas pela objetificação de seus corpos, além de 
terem sua capacidade intelectual posta em dúvida por uma sociedade pa-
triarcal dominada pelo machismo. 

Ainda que a percepção e valoração do conceito que um sujeito tem si 
mesmo seja construído desde a infância, ele não é estático. As experiências 
vividas ao longo da sua trajetória são capazes de transformar essa visão, 
tanto de modo negativo, quanto de modo positivo. Trata-se de um processo 
dinâmico e contínuo que depende da capacidade de transformação do indi-
víduo e das circunstâncias por ele enfrentadas (MRUK, 1995 apud ASSIS; 
AVANCI, 2004, p. 31).  

 
O Mito da Beleza e suas amarras 
 

A perpetuação da estabilidade do patriarcado na contemporaneidade 
foi ameaçada com o renascimento do feminismo a partir dos anos 70, quan-
do as mulheres passaram a vislumbrar outras possibilidades de realidade 
imposta até então pela mística feminina e que ia muito além do papel de 
mãe e dona de casa, até então únicas alternativas respeitáveis dentro do 
sistema. O conceito de mística feminina afirmava que o papel da mulher na 
sociedade limitava-se às funções da maternidade, de esposa e das obriga-
ções domésticas e que ela deveria cumprir com felicidade e satisfação, na 
tentativa de cercear a sua liberdade humana, profissional e criativa. Nos 
anos 50 e 60, os anúncios publicitários exploravam ao máximo esse concei-
to, estampando propagandas articuladas para difundir a ideia de que: 
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[...] o valor mais alto e o compromisso único da mulher é 
a realização de sua feminilidade. Afirma ainda que o gran-
de erro da cultura ocidental, no decorrer dos séculos, foi 
a desvalorização dessa feminilidade. Diz ainda que esta é 
tão misteriosa, intuitiva e próxima à criação e à origem da 
vida, que a ciência humana talvez jamais a compreenda. 
Contudo, por mais essencial e diferente que seja, de modo 
algum é inferior à natureza do homem; em certos aspectos 
pode até ser superior. O erro, diz a mística, a raiz do pro-
blema feminino no passado, é que as mulheres invejavam 
os homens, tentavam ser como eles, em lugar de aceitar 
sua própria natureza, que só pode encontrar realização na 
passividade sexual, no domínio do macho, na criação dos 
filhos, e no amor materno. (FRIEDAN, 1971, p. 40). 
 

Dentre os muitos direitos conquistados ao longo da luta feminista 
estão os direitos legais e de reprodução, o acesso a educação superior, 
a entrada no mundo corporativo e das profissões liberais, desconstruindo 
crenças antigas e ultrapassadas diante das transformações pelas quais a 
sociedade ocidental tem passado. Na tentativa de manter o controle os 
corpos femininos, uma nova forma de dominação começou a se instaurar, 
não extinguindo a anterior, mas se aliando a ela em um plano a longo prazo 
para não permitir que os restos de uma suposta liberdade estivessem ao 
alcance das mulheres. O dispositivo de controle dos corpos e mentes femi-
ninos passou a ser a manipulação da perspectiva que as mulheres têm de 
si e da visão que estas possuem da imagem refletida no espelho.  

Assim, o padrão de beleza determinado como perfeito passou a as-
sombrar o imaginário feminino, alimentando a repulsa contra elas mesmas. 
Wolf (1992) afirma que “estamos em meio a uma violenta reação contra o 
feminismo que emprega imagens da beleza feminina como uma arma polí-
tica contra a evolução da mulher: o mito da beleza.” Por sua vez, o mito da 
beleza é definido por ela como  

“[...] a versão moderna de um reflexo social em vigor desde 
a Revolução Industrial. À medida que as mulheres se libe-
raram da mística feminina da domesticidade, o mito da be-
leza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se enquanto 
a mística definhava, para assumir sua tarefa de controle 
social” (WOLF, 1992, p. 12). 
 

Os conceitos de beleza massificados ao longo das décadas pela mídia 
em geral, com o auxílio agressivo da linguagem publicitária, objetificaram 
os corpos femininos, fomentando o ódio desdobrado em obsessões com o 
físico, o pânico de envelhecer e o pavor de perder controle, em uma cons-
tante busca pelo ideal difundido. 

A “beleza” é um sistema monetário semelhante ao padrão 
ouro. Como qualquer, sistema, ele é determinado pela política 
e, na era moderna no mundo ocidental, consiste no último e 
melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio mas-
culino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia verti-



187

cal, de acordo com um padrão físico imposto culturalmente, 
ele expressa relações de poder segundo as quais as mulhe-
res precisam competir de forma antinatural por recursos dos 
quais os homens se apropriaram (WOLF, 1992, p. 15). 

Envoltas na domesticidade da mística feminina, as mulheres haviam 
se tornado o público alvo de produtos destinados aos serviços domésti-
cos. Agora que conquistaram direitos e adquiriram uma nova percepção 
do mundo, estavam deixando de ser o foco dos anunciantes e estes preci-
savam garantir que elas continuassem a consumir nos mesmos níveis de 
quando não tinham outra ocupação além da casa, filhos e marido.  O mito 
da beleza foi construído no intuito de ser uma nova ideologia que, ao con-
trário da mística feminina, podia ser uma “neurose portátil” para a mulher 
carregar consigo em qualquer nova função que ela ocupasse socialmente 
(WOLF, p. 86, 1992). 

Se nos anos 50 não havia nenhuma outra forma de uma mulher ser 
uma heroína a não ser “não parando de ter filhos”, em tempos atuais uma 
heroína de verdade não pode “parar de ser linda” (WOLF, 1992). Em sínte-
se, além de ser um mecanismo de controle pautado na dominação e ma-
nutenção da figura masculina como superior e inabalável, “[...] o mito da 
beleza, em sua concepção moderna, surgiu para tomar o lugar da Mística 
Feminina, para salvar as revistas e seus anunciantes das terríveis consequ-
ências econômicas da revolução feminina” (WOLF, 1992, p. 87).  

O corpo é produto de uma construção cultural, social e his-
tórica sobre o qual são conferidas diferentes marcas em 
diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, gru-
pos sociais, étnicos etc. Ou seja, não é algo dado a priori, 
nem mesmo é universal: é provisório, mutável e mutante, 
suscetível a inúmeras intervenções consoante o desenvol-
vimento científico e tecnológico de cada cultura, bem como 
suas leis, seus códigos morais e sua linguagem, visto que 
ele é construído também a partir daquilo que dele se diz. 
(...) Educa-se o corpo na escola e fora dela: na religião, na 
mídia, na medicina, nas normas jurídicas, enfim, em todos 
os espaços de socialização nos quais circulamos cotidiana-
mente (GOELLNER, 2015, p. 135). 

Nesse instante é detectável que, mais uma vez, o capitalismo age 
de forma cruel sobre os corpos, interferindo na subjetividade dos sujeitos, 
nesse caso especificamente, das mulheres. A insatisfação exacerbada com 
o corpo alimenta também a indústria da cirurgia plástica, de cosméticos 
rejuvenescedores, da moda (que produz numerações restritas aos corpos 
determinados como ideais), farmacêutica (que lucra com medicamentos 
para emagrecer ou para tratar transtornos alimentares), entre tantas ou-
tras formas de se alienar, dominar e danificar a percepção que os sujeitos 
possuem de si mesmos e do próximo. 
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“Mais um corpo; mais que um corpo” 

Com a crescente demanda virtual da última década, o feminismo vem 
ganhando cada vez mais espaço nas redes através da coragem de mulheres 
que atuam na defesa desta bandeira e fazem do ativismo um trabalho diá-
rio, ainda que extenuante. A internet tornou-se um espaço democrático, no 
sentido de que muitas vozes conseguem falar, contudo, nem sempre com 
igualdade. Por isso, diante de um sistema que aprisiona as mulheres em 
visões distorcidas de si, encontrar rotas de fuga é essencial.  

Um caminho possível está acontecendo através do Youtube e dos 
inúmeros canais que possuem a temática feminista como um dos pilares 
de conteúdo. Assim como na vida fora das telas, infelizmente por diversas 
vezes é possível encontrar o discurso de ódio também presente, fomentan-
do a intolerância que o território virtual tenta, em vão, manter controle, já 
que esses discursos são originados por pessoas incapazes de exercitar uma 
autoreflexão e apenas reproduzem a visão excludente e discriminatória que 
lhes foi ensinado pelo mesmo sistema. 

No ano de 2017, uma grande movimentação começou a acontecer 
em diversos canais administrados por mulheres falando sobre autoaceita-
ção e a imposição de padrões de beleza sobre os corpos femininos. Um dos 
vídeos que obtiveram grande destaque foi o da youtuber5 negra e estudante 
de ciência sociais Nataly Neri, do canal Afros e afins.6 Nesse vídeo, Nataly 
fala com propriedade sobre as diferentes perspectivas de corpo, desde os 
conceitos fundamentados no cristianismo, no patriarcado, nas definições de 
gênero, na visão da sociologia e na sua própria visão, já que revela ter uma 
relação conflituosa com o próprio corpo devido a imposição do termo racista 
“mulata” que lhe foi dado desde a infância. No seu canal, Nataly fala ainda 
sobre feminismo, racismo, consumo consciente, veganismo, entre outros 
assuntos de grande relevância. 

 Em outubro do mesmo ano, a youtuber Luiza Junqueira divulgou em 
seu canal “Tá querida!” o vídeo inédito intitulado “Tour pelo meu corpo”7, fa-
zendo alusão aos inúmeros e famosos tours (em inglês, viagem ou passeio) 
por casas e apartamentos que existem na plataforma. A partir desse mate-
rial, outras youtubers aderiram a hastag8 #tourpelomeucorpo e produziram 
vídeos com a mesma proposta. A partir da reverberação desse trabalho, 
podemos usar como exemplo cinco vídeos dentre as dezenas existentes na 
plataforma, produzidos por diferentes mulheres, mostrando e falando sobre 
seus corpos de modo consciente, político e reforçando o discurso de auto-
aceitação. Além de Luiza Junqueira, do canal “Tá Querida” e Nataly Neri, 
do canal “Afros e afins”, analisamos também os vídeos de Gabi Oliveira, do 
canal “DePretas”; Mariana Torquato, do canal “Vai uma mãozinha, aí?”; e 
Ju Giampaoli, do canal que leva o mesmo nome. Lembrando que a questão 
primordial aqui é para além de salientar a diversidade de corpos tidos como 
5-Termo utilizado para desegnar os criadores de conteúdo da plataforma Youtube. 
6-Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=c8qbJZlspPs&t=183s> 
7-Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=hDpHE2U4PEk> 
8-Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente utilizam para identificar 
o tema do conteúdo que estão compartilhando nas Redes Sociais. A adesão delas se tornou popular no Twitter e se 
disseminou para as maiores mídias sociais da atualidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=c8qbJZlspPs&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=c8qbJZlspPs&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=c8qbJZlspPs&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=hDpHE2U4PEk
https://www.youtube.com/watch?v=hDpHE2U4PEk
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“fora do padrão aceitável”, mas também que estes são aceitos e valorizados 
por quem realmente importa: suas donas. 

Ao assistir pela primeira vez o vídeo da youtuber Luíza Junqueira, 
pode ocorrer um estranhamento inicial, afinal, trata-se de algo incomum 
uma mulher acima do peso, com o cabelo tingido de amarelo, vestida em 
peças de roupa curtas, se colocando a disposição para revelar em vídeo 
como passou a gostar do seu corpo e a valorizar os sinais que a vivência 
dos seus 24 anos foram acumulando. Nesse vídeo, Luiza justifica a ideia do 
conteúdo como forma de mostrar a beleza existente em todos os corpos, 
independente destes estarem dentro dos famigerados padrões. Com muito 
bom humor, ela realiza de fato um passeio por características singulares 
do seu corpo, revelando, por exemplo, a insegurança que possuía com o 
formato dos seios, com cicatrizes na região da barriga, sua relação com as 
estrias e celulites, além de destacar como é incômodo não haver represen-
tatividade de corpos na mídia tradicional em geral. 

A youtuber negra Gabi Oliveira, do canal “DePretas”9, trouxe em seu 
vídeo uma proposta ainda mais íntima ao realizar um “tour pelo rosto” e 
como os chamados traços negróides que lhes são característicos foram, por 
muito tempo (e às vezes ainda são, segundo ela), motivo de sofrimento. De 
modo bem-humorado, Gabi relata os traumas da infância relacionados ao 
formato largo do nariz, da arcada dentária protuberante, o tom escuro da 
gengiva, aos olhos e pele negros. A youtuber convida o público a se ques-
tionar sobre os padrões hegemônicos que são impostos e que consideram 
características brancas como ideais. Ela ainda salienta o efeito devastador 
do racismo estético em diversas esferas e que ele pode e deve ser destruído 
através da ampliação da perspectiva que temos de belo.  

Outro vídeo de destaque é o da youtuber Mariana Torquato10, uma 
jovem que nasceu sem o antebraço esquerdo e que faz do seu canal “Vai 
uma mãozinha, ai?” um espaço de militância pelos direitos dos portadores 
de deficiência e onde também promove o discurso de autoaceitação. No seu 
vídeo, Mariana fala da sua relação com o “bracinho”, como ela mesma ape-
lidou, além do processo de aprender a não olhar as características corporais 
como defeitos abomináveis. Um ponto interessante do vídeo é o questio-
namento que ela faz sobre como a sociedade enxerga os pelos corporais 
de modo totalmente diferente entre homens e mulheres, apontando como 
nojento quando estes estão em corpos femininos e aceitáveis em corpos 
masculinos. 

A youtuber Ju Gimpaoli traz em seu vídeo11 uma profunda reflexão 
sobre o fato de não ter, no passado, uma relação saudável com o corpo que 
ela intitula como “máquina incrível e funcional”, citando inclusive o fato de 
ter desenvolvido anorexia a partir da rejeição que ela tinha a si mesma. 
Destaca ainda a existência de engrenagem social que rodeia os sujeitos e 
que lucra através do sofrimento que essa mesma engrenagem promove. 
Ressalta a exigência de perfeição depositado sobre os corpos femininos e a 
9-Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis&t=5s> 
10-Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=vS9UmPbYmyU> 
11-Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=8sN81P1XJ7M> 

https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vS9UmPbYmyU
https://www.youtube.com/watch?v=vS9UmPbYmyU
https://www.youtube.com/watch?v=8sN81P1XJ7M
https://www.youtube.com/watch?v=8sN81P1XJ7M
https://www.youtube.com/watch?v=8sN81P1XJ7M
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repressão da sexualidade pelas quais as mulheres passam desde o princípio 
de sua existência.  

O que se pode observar inicialmente em todos eles foi que a iniciativa 
destas mulheres obteve grande repercussão não somente pela exposição 
de suas fragilidades em relação ao próprio corpo, mas também por elas 
contarem o quanto lutaram para mudar a perspectiva que tinham sobre si 
mesmas diante do constante bombardeio midiático e social fundamentados 
no mito da beleza. Ainda que na maioria dos vídeos essas mulheres não 
citem diretamente o conceito, ele está até certo ponto implícito no discurso 
proferido por elas. O público-alvo desses canais é formado majoritariamen-
te por mulheres que se identificaram com os relatos de cada youtuber, fato 
observado na quantidade e conteúdo dos comentários de cada vídeo. Es-
ses vídeos ajudaram, segundo os comentários, a mudar a perspectiva que 
muitas mulheres tinham de seus corpos e capacidade intelectual e a moldar 
uma autoestima positiva e elevada. 

São traços do que seria uma autoestima positiva: ter se-
gurança e confiança em si mesmo; procurar a felicidade; 
reconhecer nossas qualidades sem maiores vaidades; não 
considerar-se superior e nem inferior aos outros; saber 
admitir limitações e aspectos menos favoráveis da perso-
nalidade; ser aberto e compreensivo; ser capaz de supe-
rar os fracassos com categoria; saber estabelecer relações 
saudáveis; ser crítico construtivo; e, principalmente, ser 
coerente e consequente consigo mesmo e com os outros 
(MOSQUERA; STOBÄUS, 2006, p. 85). 
 

Os relatos contidos nestes vídeos evidenciam a vulnerabilidade femini-
na dentro do sistema capitalista e dominador, alcançando um número incal-
culável de mulheres que talvez nunca tenha refletido sobre as origens disso, 
assim, o material produzido utiliza-se um espaço onde o discurso opressor 
também atua para desconstruí-lo em sua estrutura. Segundo Derrida (1988) 
“desconstruir é simplesmente “abrir” o discurso e mostrar nele, não verdades, 
mas contradições e conflitos. Coloca sob suspeita a possibilidade do significa-
do coerente e sugere uma leitura desconstrutivista de um texto que subver-
teria o que é aparentemente significativo (apud COLLING, 2015, p. 182). 

 Desse modo, a postura de questionamento dessas youtubers, bem 
como os discursos feministas presentes em outros canais, são uma forma de 
despertar para uma nova consciência, onde não mais se aceita com natura-
lidade as ideias e padrões impostos. Saffioti (2011, p. 35) afirma que “entre 
as mulheres, socializadas todas na ordem patriarcal de gênero, que atribui 
qualidades positivas aos homens e negativas, embora nem sempre, às mu-
lheres, é pequena a proporção destas que não portam ideologias dominantes 
de gênero, ou seja, poucas mulheres questionam sua inferioridade social.” 

Outro ponto de destaque é a importância de falar sobre a temática 
feminista e de autoaceitação em uma época onde a massificação de infor-
mações atinge uma geração de adolescentes e jovens que já nasceram inse-
ridos na era digital, sendo consequentemente ainda mais influenciados pela 
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engrenagem social que fomenta o sofrimento. A existência e atuação dessas 
mulheres e seus discursos de empoderamento em uma plataforma digital 
de largo alcance destoa da existência de milhares de outras mulheres nesse 
mesmo espaço, que demonstram de forma mais evidente o quanto vivem 
ainda dominadas pelo sistema capitalista e patriarcal, que estimula o consu-
mismo enquanto alimenta a insatisfação do público feminino com a própria 
imagem, em uma busca inatingível pelo ideal de corpo e vida perfeitos que 
são disseminados nas redes sociais.  

O empoderamento das mulheres representa um desafio 
para as relações familiares e perpassa a estrutura cultural, 
segundo Magdalena Leon, pois significa a perda de posições 
privilegiadas em que foram colocados os homens nas socie-
dades “patriarcais”. Outro argumento da autora é que em-
poderamento e empoderar assinalam ações e pressupõem 
que os sujeitos se convertam em agentes ativos, como re-
sultado de um acionamento, que varia de acordo com cada 
situação concreta (LEÓN, 2000 apud MAZER, 2013, p. 34). 

Essa imposição de padrões estéticos construídos com base no mito 
da beleza, assim como a anteriormente citada mística feminina e o silencia-
mento feminino no campo intelectual, também são formas de violência sim-
bólica, fruto da atuação de um poder simbólico. Bourdieu (1998) considera 
que a dominação e violência sobre a mulher são exercidas por meio dessa 
força e que esta são compartilhadas inconscientemente entre dominador 
e dominado, através de uma relação muitas vezes envolvida pela condes-
cendência e permissividade. Por conseguinte, esse poder, ainda segundo 
Bourdieu (1998), impõe significações, instaurando-as como legítimas, de 
forma a dissimular as relações de força que sustentam a própria força. A 
dominação masculina exercida pelo patriarcado seria uma forma particular 
desse tipo de violência (MAZER, 2013). 

Munidas de um discurso feminista, movidas pela coragem e alimen-
tadas pelo desejo de ver outras pessoas (e não somente mulheres) busca-
rem o autoconhecimento e autoceitação que nos são proibidos pelo siste-
ma opressor, estas cinco youtubers aqui citadas desenvolvem importante 
papel social no que diz respeito a desconstrução de padrões, lutando para 
ter suas vozes ouvidas e inspirar o grito de outros sujeitos, em meio as 
pressões que tentam silenciar a todos e todas. Elas defendem a bandeira 
da representatividade à medida que reivindicam ser além de mais um cor-
po no mundo; desejam ser vistas e respeitadas como mais que um corpo 
cruelmente moldado, mutilado e execrado para se adequar ao inadequável, 
sendo impossível alcançar os padrões estéticos disseminados, pois quanto 
mais distantes estivermos deles, mais manipulados por eles seremos. 
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O MANUSCRITO DE SÔNIA:
A PROSTITUIÇÃO ENQUANTO CAMPO DE FORÇA 

JULIA LUIZA BENTO PEREIRA
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

O amor é o gosto da prostituição. Nem há prazer nobre que 
não possa ligar-se à prostituição.
Num espetáculo, num baile, cada um goza de todos.
Que é a arte? Prostituição.
O prazer de estar nas multidões é uma expressão misterio-
sa do gozo da multiplicação do número.
Tudo é número. O número está em tudo. O número está no 
indivíduo. A embriaguez é um número.
O gosto da concentração produtiva deve, num homem ma-
duro, substituir o gosto do desperdício.
O amor pode provir de um sentimento generoso: o gos-
to da prostituição; não tarda, porém, a corromper-se pelo 
gosto da propriedade.
O amor quer sair de si, confundir-se com a sua vítima, 
como o vencedor com o vencido, e, não obstante, conser-
var privilégios de conquistador.
O rufião, nas suas volúpias, tem alguma /coisa, a um só 
tempo, do anjo e do proprietário. Caridade e ferocidade. 
São elas até independentes do sexo, da beleza e do gênero 
animal.

Charles Baudelaire

“Olhando ao meu redor, notei que o cenário tinha mudado. O luxo 
ficara alguns quilômetros para trás. (...) Por fim, cheguei a meu destino. 
Ironicamente, as garotas se referiam àquela longa rua como a ‘avenida do 
amor’” (BRASIL, 2005, p. 22-23). A Avenida do Amor é, em O manuscrito 
de Sônia, o primeiro local de prostituição apresentado ao leitor pela nar-
radora Mariana. A narrativa apresenta-se numa sequência que responde a 
uma interpretação da própria vida, à ordem do discurso da memória e a um 
procedimento narrativo. Dessa forma, a primeira experiência na prostituição 
relatada é justamente o trabalho na rua que, aparentemente, reproduz uma 
ideia de precariedade; inclusive, a protagonista compara-a ao ponto de São 
Paulo onde inicia seu trabalho na “noite”, em 1990: “A rica e imponente cida-
de de Zurique também tinha a sua ‘boca-do-lixo’” (BRASIL, 2005, p. 23). A 
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equiparação entre Avenida do Amor e Boca-do-Lixo faz refletir sobre como a 
mesma atividade pode ser avaliada e denominada simbolicamente de pers-
pectivas tão divergentes.

Ao buscar reorganizar a trajetória da personagem em ordem crono-
lógica, percebemos dissonâncias na menção de fatos e datas. Há algumas 
inconsistências em relação a acontecimentos e períodos de tempo em que 
ocorreram. Diante de uma leitura criteriosa, acreditamos que a data corres-
pondente à narrativa do terceiro capítulo, intitulado “Fevereiro de 1990 – Itá-
lia”, seria na verdade, o ano de 1991. Afinal, em um dos seus subcapítulos, 
“A cabeça da Medusa”, a narradora relata o princípio de uma gravidez. Mais 
adiante, no início do quarto capítulo, “Setembro de 1991, Brasil – Itália”, no 
subcapítulo intitulado “Quantas faces tem o amor?”, lê-se: “Carol nasceu 
com cabelos “de fogo” e olhos claros. Uma ruivinha linda. Foi um bom parto” 
(BRASIL, 2005, p. 131). Ou seja, para que nascesse em setembro de 1991, 
a narrativa dos primeiros meses de gravidez deveria se situar em fevereiro 
daquele mesmo ano, e não do ano de 1990.

No decorrer da trajetória de Mariana, preocupamo-nos em resgatar tre-
chos determinantes da narrativa, através dos quais relata os diversos locais 
por onde passou, os ambientes que frequentou e as condições exigidas para 
tanto. Tudo isso, a fim de ponderar os deslocamentos realizados por ela, suas 
desterritorializações, bem como suas reterritorializações – numa perspectiva 
integradora1 – em virtude da atividade, e, nessa direção, a importância de 
uma migração maior, e de outras secundárias, concretizadas em função da 
prostituição. Desse modo, da primeira à última vivência da protagonista no 
âmbito do meretrício, é possível apurar seus momentos de aclive material/
emocional assim como as quedas nesse mesmo sentido. Nesse prisma, pa-
rece-nos apropriado examinar que função a prostituição desempenhava du-
rante este período de sua vida, de modo a tornar-se, de acordo com o que se 
pôde ler nas entrelinhas, um “mal necessário”.

O primeiro contato de Mariana com esse mundo e a possibilidade de 
adentrá-lo se deu através de uma garota que alegava fazer o trabalho a fim 
de complementar sua renda, o que é descrito de maneira sutilmente atrativa. 
A amiga a convidava para conhecer a rua onde trabalhava e ela, contudo, se 
negava a ir. O que leva a narradora a buscar por esse lugar é, segundo ela, o 
desespero motivado pelas dívidas e a frágil situação financeira sem previsão 
de melhora.

 
Nessa época, eu conheci uma garota chamada Mara, que 
trabalhava num shopping center. Ela era alegre e comuni-
cativa. Bonita, estava sempre bem vestida. Mara disse que 
conhecia uma cafetina que de vez em quando a chamava 
para atender turistas estrangeiros e homens de negócio em 
hotéis cinco estrelas da cidade. Falou também sobre uma 
rua no centro de São Paulo cheia de boates, onde, em um 
dia atendendo clientes, era possível ganhar mais dinheiro 

1-Nesse sentido, tomando o conceito de Rogério Haesbaert, ou seja, envolvendo um todo de representações sobre 
o espaço e relações sociais e culturais. Cf. HAESBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do “fim dos territó-
rios” à multiterritorialidade. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
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que durante um mês de trabalho normal. O escritório de 
contabilidade onde eu trabalhava tinha fechado; estava ou-
tra vez desempregada. Sabendo de minha situação, Mara 
me convidou várias vezes para ir com ela à tal rua. Eu 
sempre recusava. Passaram-se três meses e fiquei deses-
perada. Devia dinheiro a Jonas e a várias amigas. Estava 
vivendo da generosidade de tia Francisca. Uma noite, en-
trei num táxi e disse ao motorista que me levasse àquela 
rua onde estavam as mais conhecidas boates de São Paulo 
(BRASIL, 2005, p. 152).

A Boca-do-Lixo é descrita como a região de São Paulo onde ficavam 
as boates e casas noturnas, lindas, espelhadas e bem decoradas, que, no 
passado, era conhecida como Boca do Luxo. Retomando Margareth Rago, 
podemos compreender que na São Paulo antiga existiam o alto e o baixo 
meretrício. Tanto em um como no outro, ainda que variados os códigos 
desse polifacetado universo, havia a possibilidade de que as mulheres que 
o compunham se reorganizassem e se reestabelecessem enquanto sujeitos 
sociais, neles permanecendo por períodos diferentes. Entretanto, segundo 
a historiadora, no que pôde resgatar de notícias, memórias e literatura da 
época, o baixo meretrício era representado pelo aspecto da sordidez e de-
gradação moral. Anulando solidariedades microscópicas que o constituíam 
e enfatizando o aspecto de uma sexualidade irreprimível e selvagem.

Se o mundo da prostituição chique pode ser metaforizado 
com imagens que evocam prazer e tranquilidade, ao mesmo 
tempo que violência e depravação, o baixo meretrício vem 
inevitavelmente associado à ideia da animalidade da carne, 
da bestialidade do sexo, do gozo irrefreável e da orgia sem 
limites, atestando o último degrau da degradação atingido 
pela humanidade. Tudo aí passa pelo crivo do negativo, do 
sombrio, da brutalidade humana (RAGO, 2008, p. 273).

Rago, inclusive, ressalta que, primordialmente neles, há uma agres-
sividade constitutiva da relação entre as prostitutas: “Solidárias em alguns 
momentos, sobretudo diante das ameaças externas, tornavam-se extrema-
mente violentas em suas querelas e rixas” (RAGO, 2008, p. 274).

A leitura de O manuscrito de Sônia permite afirmar que a protagonista 
oscila entre dois pólos extremos, o da vida íntima – menos incisivo em rela-
ção a seus deslocamentos – e o da vida profissional – onde a rua representa a 
degradação, em oposição a boates luxuosas que simbolizam certa ascensão. 
Paradoxalmente, alguns dos ambientes em que ganhava mais dinheiro, nem 
sempre ofereciam as condições mais propícias para a consumação dos pro-
gramas. Todavia, as atitudes solidárias ou a falta delas entre as prostitutas, 
tanto nos ambientes mais requintados, quanto nos mais sórdidos, parecem 
variar de acordo com questões pessoais ou coletivas: se unem em situações 
de confrontos com a polícia e fiscalizações, ao passo que encenam contendas 
internas, em sua maioria, causadas por disputas por um espaço individual 
ameaçado quando da chegada do que denominam “carne nova”.
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Em sua etnografia, Rago conclui que em alguns momentos alto e baixo 
meretrício se cruzam quando, devido – entre outras questões – às querelas 
mencionadas, muitas mulheres refugiam-se em locais inferiores até se rein-
tegrarem no mercado de cima. Enfim, para ela, a prostituta dos meios mais 
precários “era estigmatizada por sua condição considerada aviltante e imo-
ral ainda mais que as cortesãs de luxo, pois, desprotegida em vários senti-
dos, tornava-se extremamente vulnerável para preencher a necessária figura 
sombria exorcizada pela sociedade” (RAGO, 2008, p. 278).

Dando continuidade ao percurso de iniciação na prostituição, a narra-
dora afirma que a iniciativa de conhecer a região de São Paulo, referida por 
Mara, foi a principio uma experiência impressionante, já que, ao entrar pela 
primeira vez numa boate do lugar, assiste a uma cena de sexo explícito, que 
a deixa atônita. Após isso, faz seu primeiro contato nesse meio:

– Olha querida, tenho certeza de que se chocou com o que 
acaba de ver. Acho que você nem sabe como colocar uma 
camisinha num homem. Vou lhe dizer uma coisa, garota. 
Com essa cara de madalena arrependida, você ainda vai 
se dar mal por aqui. Volta pra casa, faz as pazes com teu 
maridinho e esquece o que viu, tá bem? Este mundo não é 
para pessoas como você.
– Eu posso aprender, como todas aprenderam – respondi, 
sem pestanejar.
Clara me olhou e, pensativa, disse que esperasse um pou-
co. Naquele momento aconteceu algo que eu nunca soube 
explicar, pois ela voltou e disse que, caso me interessasse, 
estavam precisando de uma recepcionista. Como eu tinha 
boa aparência poderia ficar até aprender como as coisas 
funcionavam por ali (BRASIL, 2005, p. 78 – grifo nosso).

Em alguns momentos da narrativa, outras personagens atribuem à 
protagonista adjetivações no sentido de ressaltar um despreparo, quando 
não, um comportamento contraditório, avesso às regras do universo da 
prostituição, salientado ao longo da história2. No caso, “a cara de madalena 
arrependida” corrobora essa percepção e poderia ser tomada em oposição 
à “madalena” que vive a personalidade de prostituta. Assim, assume identi-
dades outras, transitando entre essas facetas contrárias que não se anulam 
dentro desse eu, mas se confrontam.

Para entendermos a construção da identidade desse sujeito contem-
porâneo, encontramos em Stuart Hall que esta vem sendo deslocada e frag-
mentada. Segundo Hall, a identidade do indivíduo moderno seria, por vezes, 
contraditória ou indefinida. Nesse sentido, o sujeito assumiria identidades vá-
rias em diferentes situações, “identidades que não são unificadas ao redor do 
“eu” coerente” (HALL, 2002, p.12-13). Mariana, sujeito fragmentado, eviden-
cia esses deslocamentos quando confessa: “Em pouco tempo, conheci todo o 
pessoal da noite. Fiz amizades e comecei a fazer meus primeiros programas. 

2-Destacado, também, na seguinte passagem: “Clara perguntou, aos gritos, se eu tinha ao menos conseguido o 
número de telefone desse herói. Eu percebi como era inexperiente. Aquele era um cliente imperdível. Mas eu era or-
gulhosa e achava que se ele quisesse poderia ter-me dado o seu número de telefone. Ou, então, se estivesse mesmo 
interessado, saberia onde me encontrar. Talvez um dia, eu me tornasse uma boa profissional, mas na verdade eu não 
aspirava atingir esse grau de profissionalismo” (BRASIL, 2005, p. 90 – grifo nosso).
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No início foi difícil, sentia-me agredida e violentada, mas o dinheiro era tanto 
e rápido que, diante de minha desastrosa situação financeira, lutava como 
podia” (BRASIL, 2005, p. 79). Assumindo essa identidade variada, vê a adap-
tação à prostituição como um evento contraditório, contudo, financeiramente, 
a atividade exercia um papel importante naquele momento, já que através 
dela quitaria os débitos contraídos e alcançaria sua autonomia financeira que 
a proporcionaria arcar com seu autossustento bem como de sua prole, já que 
tinha um filho ainda pequeno.

A escritora Virginie Despentes atesta ter-se prostituído compartilhando 
da mesma necessidade:

O único ponto comum que pude encontrar entre todas as 
moças com quem cruzei pela vida era, certamente, a falta 
de dinheiro, mas sobretudo que não falavam sobre o que 
faziam. Segredos de mulheres. Nem com os amigos, nem 
com a família, nem com os noivos ou os maridos. Creio 
que a maioria delas fez exatamente como eu: esse tipo de 
trabalho por algum tempo e, em seguida, algo totalmente 
distinto3 (DESPENTES, 2013, p. 63).

Margareth Rago teoriza a respeito dos motivos que levam à busca e 
ao desempenho do meretrício, alegando não encontrar nele um fim positi-
vo enquanto esfera de funcionamento desejante e preenchedor de funções 
sociais.

(...) a dificuldade em trabalhar com a questão da comer-
cialização sexual do corpo feminino também se explicita, 
pois a prostituição aparece sempre como resposta: à ne-
cessidade financeira, à opressão familiar, às adversidades 
enfrentadas na cidade grande, ou decorre da manipulação 
machista do sexo forte. Em qualquer um dos casos, esca-
pa a dimensão positiva do mundo da prostituição, isto é, 
aquilo que constitui sua diferença enquanto outro modo de 
funcionamento desejante e as funções que ele preenche 
socialmente (RAGO, 2008, p. 248 – grifo da autora).

Fato é que a prostituição na vida da narradora parece desencadear-se 
amarrada a todas essas questões (necessidade financeira, opressão familiar, 
adversidades enfrentadas na cidade grande e manipulação machista). E, ao 
longo da narrativa, é tratada negativamente por ela, como uma violência pra-
ticada contra si. Nesse sentido, sua identidade estilhaçada é perpassada por 
essas contradições e indefinições trazidas à tona pelo exercício da prostituição. 
Porém, é importante colocar que, de certa forma, através dela, pôde passar ao 
corpo-escrito da literatura.

Percebemos que o primeiro local frequentado pela protagonista foi uma 
boate em São Paulo, que, dentre seis que havia nessa região, diferencia como 
uma das três maiores e de melhor qualidade. A narradora afirma ser essa uma 
das “mais concorridas pelas garotas e frequentadas pelos melhores homens 
3-No original: “El único punto común que pude encontrar entre todas las chicas con las que me crucé, era por su-
puesto la falta de dinero, pero sobre todo que no hablaban de lo que hacían. Secreto de mujeres. Ni con los amigos, 
ni con la familia, ni con los novios o los maridos. Creo que la mayoría de ellas hizo exactamente lo que hice yo: este 
tipo de laburo, algunas veces, un tiempo, y luego algo totalmente distinto.”
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da noite” (BRASIL, 2005, p. 53), auxiliando-nos a concluir que, como eram 
distinguidos no passado, os ambientes ainda eram diferençados numa concep-
ção de alto e baixo meretrício.  Desse modo, a iniciação na prostituição se dá 
em um dos pontos mais sofisticados entre todos nos quais atua no decorrer 
da narrativa.

Outra figura apresentada por ela, na obra, que podemos resgatar em 
Rago é a caftina, cuja relação ambígua mantida com as agenciadas variava 
entre a mãe protetora e a patroa exploradora.

Figura importante na vida da prostituta: conselheira em 
momentos difíceis, confidente, criava fortes vínculos de de-
pendência afetiva para com ela, instruía-a nos códigos do 
submundo, atendia-a em casos de doenças e, às vezes, fa-
zia abortos. Ao mesmo tempo, mantinha cerrada vigilância 
sobre o cotidiano da meretriz, à semelhança de um patrão 
que exigisse produtividade dos operários em sua fábrica 
(RAGO, 2008, p. 266).

Na primeira boate frequentada por Mariana, ela narra a história de 
duas dessas personagens, Madame Janet e Gilda, ambas, trajetórias mes-
cladas por decadência, traição e solidão. Ela descreve brevemente cada 
figura, reforçando a imagem supracitada transmitida por Rago:

Gilda era uma mulher que me inspirava curiosidade e certo 
fascínio. Um poder silencioso emanava dela. Essa nordesti-
na chegou a São Paulo em meados de 1960 para trabalhar 
na rua Augusta. Com ela não tinha perdão: quem pisasse 
na bola pagava seu preço. Madame Janet, a cafetina mais 
famosa da época, interessou-se por Gilda. Essa mulher, de 
origem francesa, escolhia a dedo suas protegidas, compra-
va-lhes roupas caras, ensinava boas maneiras e era mestre 
em organizar festas e encontros com clientes da alta so-
ciedade de São Paulo. Uma verdadeira profissional. Com o 
tempo, homens de todas as partes do país e até do exterior 
começaram a se interessar pelas incríveis meninas da Ma-
dame Janet (BRASIL, 2005, p. 79).

Contudo, na narrativa, Gilda não parece apresentar grande influência 
ou problema para a protagonista e suas decisões já que, diante da oportu-
nidade de ir para a Europa – por convite e auxílio da gerente da boate, Cla-
ra, e incentivo de Maurem, amante que mantinha na época – decide deixar 
o Brasil:

Aquela proposta mudaria todo o meu futuro. (...) E se meu 
grande amor estivesse na Itália? Talvez essa também fosse 
a grande chance de conquistar liberdade financeira e dar 
uma vida melhor para meu filho. Clara garantia que, na Itá-
lia, era possível levantar muito dinheiro em pouco tempo. 
(...) Clara partiu e eu fiquei ansiosa, ainda trabalhando na 
boate e esperando notícias dela. Um mês depois, chegou a 
notícia de que Clara me esperava (BRASIL, 2005, p. 83-84 
– grifo nosso).
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Uma vez mais, deparamo-nos com as grandes aspirações de vida 
recorrentemente buscadas pela protagonista, contrapostas à atividade que 
exercia, ainda que em função dela, se permitisse almejá-las: conquistar 
autonomia financeira para criar o filho e encontrar um verdadeiro amor. As-
sim, via na migração para a Europa a oportunidade de conquistar ascensão 
social e econômica.

Com o intuito de analisar algumas das rupturas e continuidades que 
constituem a trajetória de deslocamentos realizada pela personagem Ma-
riana, aproximaremos nossa leitura às análises de Pierre Bourdieu, em As 
regras da Arte (1996), sobre o espaço social do romance A educação sen-
timental, de Gustave Flaubert4. Para tanto, tomamos de empréstimo a pro-
posta bourdieusiana que, segundo Roger Chartier “(...) ao mesmo tempo 
teórica e empírica, analítica, permite construir elementos que podem ser 
reutilizados para pensar situações ou configurações históricas muito dife-
rentes das que Bourdieu definiu como campo já constituído na sua autono-
mia cristalizada” (CHARTIER; LOPES, 2002, p. 147).

Tendo isso em vista, Bourdieu pondera que no protagonista Frédéric 
são depositadas as inquietações do próprio autor: “ocorre que a estrutura 
da obra, que uma leitura estritamente interna traz à luz, ou seja, a estru-
tura do espaço social no qual transcorrem as aventuras de Frédéric, é tam-
bém a estrutura do espaço social no qual seu próprio autor estava situado” 
(BOURDIEU, 1996, p. 17). Nessa passagem, o que afirma Bourdieu é que 
Fréderic assim como Flaubert viviam em estruturas sociais análogas. Em 
diálogo com essa perspectiva, numa tentativa de aproximar a obra de Brasil 
à essa análise, concordamos que a estrutura do espaço social em que se dá 
a narrativa coincide com a que a autora está situada, além disso, também 
projeta a si mesma na protagonista de sua história.

Os pólos do poder político e econômico, assim como o da arte e polí-
tica, são marcados, na obra de Flaubert, de acordo com Bourdieu, situados 
entre a boemia e a “sociedade”. Se em Flaubert há “(...) dois pólos do cam-
po do poder (...) em que se exercem forças sociais, atrações ou repulsões, 
que encontram sua manifestação fenomenal sob a forma de motivações 
psicológicas tais como o amor ou a ambição” (BOURDIEU, 1996, p. 24), po-
demos pensar que, em Brasil, esses pólos estariam representados por, de 
um lado, a vida profissional, seja no baixo ou alto meretrício e, de outro, a 
vida doméstica, íntima.

Segundo Bourdieu, Flaubert instaura condições do que seria uma ex-
perimentação sociológica quando, em sua obra, o protagonista e outros 
personagens, provisoriamente reunidos por sua condição comum,

(...) serão lançados nesse espaço, como partículas em um 
campo de forças, e suas trajetórias serão determinadas 
pela relação entre as forças do campo e sua inércia própria. 
Essa inércia está inscrita, de um lado, nas disposições que 

4-O sociólogo francês faz um trabalho de análise das personagens de A educação sentimental, de Gustave Flaubert, 
através do qual mostra seus deslocamentos pela cidade e suas oscilações em classes sociais. Ele afirma que, ainda 
que mil vezes comentada, a obra de Flaubert jamais foi lida realmente, apesar de fornecer todos os instrumentos ne-
cessários a uma análise sociológica. Cf. BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. 
Tradução: Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
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eles devem às suas origens e às suas trajetórias, e que im-
plicam uma tendência a perseverarem uma maneira de ser, 
portanto, em uma trajetória provável, e, do outro lado, no 
capital que herdaram, e que contribui para definir as possi-
bilidades que lhes são destinadas pelo campo (BOURDIEU, 
1996, p. 24 – grifo nosso).

Em paralelo à análise de Bourdieu, quanto ao espaço vivenciado pelas 
personagens de Flaubert, as amigas de Mariana, assim como ela, reunidas 
pela condição comum de prostitutas são lançadas/se lançam nos espaços 
aqui analisados, “como partículas em um campo de forças”. Destarte, ven-
do a prostituição como esse campo, percebemos que suas trajetórias se 
determinarão, assim como aponta Bourdieu, pela relação de forças entre 
esse ambiente em que estão inseridas e sua própria inércia. A inércia, nes-
se sentido, consiste na soma de suas origens e trajetórias prováveis (ten-
dência a perseverarem uma maneira de ser) ao capital herdado, que auxilia 
a entender as possibilidades que lhes são destinadas pelo campo de forças. 
Em O manuscrito de Sônia, a fim de perceber ascensões e regressões na 
prática da prostituição, buscamos encontrar as relações da protagonista 
com o campo de força – a prostituição – e sua inércia – ou seja, a soma de 
sua trajetória às possibilidades que o próprio campo de força lhe oferece. 
Por conseguinte, ainda que o campo da prostituição exerça uma atração 
sobre ela – partícula – enseja desvencilhar-se dele; contudo, ao auxiliá-la a 
superar as dificuldades na busca por ascensão econômica e social, a atrai, 
assim, verifica-se que, em sua inércia, pretende, dentro das possibilidades, 
preservar algo que chama de “espaço sagrado” em seu interior.

Dando continuidade ao seu percurso na prostituição, Mariana toma 
uma séria decisão e emigra para a Itália com o intuito de continuar tra-
balhando na noite. Relata que trabalhara, já desde o dia de sua chegada, 
e que a primeira quinzena passada em Gênova permitira devolver à Clara 
uma quantia de mil e quinhentos dólares que pegara emprestado para pa-
gar seu empresário, Dilan. Considerou os honorários do agente uma ex-
ploração, mas a amiga alegara que as coisas lá funcionavam dessa forma. 
Juntamente com Clara, agenciada por ele, que a levara como se – nas pa-
lavras da narradora – exibisse uma mercadoria, fora trabalhar no Paradyse 
Love, um nightclub. 

Clara explicou como as coisas funcionavam. O homem en-
trava e ia direto para o bar, onde era abordado por uma de 
nós. Se recusasse, outra podia fazer nova tentativa. Alguns 
pagavam uma bebida no balcão, conversavam um pouco 
e iam embora. Outros entravam no bar por curiosidade e 
nem a bebida pagavam. Os mais afoitados chegavam com a 
intenção de fazer sexo. Agarravam a primeira que se apro-
ximava, pediam o champanhe e iam direto para o reserva-
do. Logo percebi que o lugar, perto do porto era de quinta 
categoria. (...) Um programa no reservado custava ao clien-
te cinquenta mil liras, uns quarenta dólares. Mas o preço 
dependia do câmbio do dia. O reservado tinha seis sofás 
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de dois lugares e pequenas mesas redondas. Para garantir 
alguma privacidade, eram separados por divisórias móveis 
ou vasos com plantas artificiais. Na penumbra, era possível 
ver a outra garota trabalhando. Nas primeiras vezes, isso 
me excitava, mas, depois, dava até vontade de rir. Não se 
podia perder tempo. Era entrar, abrir a braguilha do homem 
e ir dando uma chupadinha rápida ou virar logo de quatro, 
pois não é possível fazer grandes malabarismos num sofá. 
Para minha alegria, eu nunca passava mais de dez minutos 
no reservado com um cliente (BRASIL, 2005, p. 71-72).

A protagonista percebe a mudança negativa no nível do lugar que 
agora frequenta, pois diferentemente da boate de São Paulo, que descre-
ve como ambiente disputado pelas garotas de programa, o Paradyse Love 
apresenta localização e condições de trabalho inferiores. Após um mês de 
sua chegada à Itália, sente-se deprimida, mal alimentada e afirma ter ema-
grecido devido às condições precárias e o excesso de cigarro e bebidas. 
Morava com Clara, todavia, ela se muda deixando-a sozinha, o que a faz 
desejar partir de onde estava. Ainda em Gênova conhece uma nova amiga, 
Patrícia, que no futuro a levará à Cascata, lugar onde conseguiu ganhar 
mais dinheiro como prostituta. Antes de mudar-se, passa uma semana em 
outro nightclub a pedido do empresário, experiência que não descreve, mas 
admite ter sido horrível.

Retomando a ideia do universo da prostituição enquanto “campo de 
forças possíveis, que se exercem sobre todos os corpos que nele podem 
entrar” (BOURDIEU, 1996, p. 24), podemos visualizá-lo atraindo e repelin-
do a protagonista, fazendo com que busque deslocar-se, ainda que inerte, 
sujeitada ao poder que este exercia sobre ela:

(...) o campo do poder é também um campo de lutas, e 
talvez, a esse título, comparado a um jogo: as disposições, 
ou seja, o conjunto das propriedades incorporadas, inclusi-
ve a elegância, a naturalidade ou mesmo a beleza, e o ca-
pital sob suas diversas formas, econômica, cultural, social, 
constituem trunfos que vão comandar a maneira de jogar e 
o sucesso no jogo, em suma, todo o processo de envelhe-
cimento social que Flaubert chama de “educação sentimen-
tal” (BOURDIEU, 1996, p. 24 – grifo do autor).

No jogo da prostituição, os trunfos de que dispõe Mariana, proprie-
dades incorporadas – essenciais para viver a figura da prostituta – e capital 
– aspectos culturais, financeiros e relações sociais do meio –, conduzem as 
jogadas seguintes, seus deslocamentos, enquanto determinantes para seu 
processo de “envelhecimento social” ou “educação sentimental”. 

A educação sentimental de Frédéric é o aprendizado pro-
gressivo da incompatibilidade entre os dois universos, en-
tre a arte e o dinheiro, o amor puro e o amor mercenário; 
é a história dos acidentes estruturalmente necessários que 
determinam o envelhecimento social ao determinar o cho-
que de possíveis estruturalmente inconciliáveis que os jo-
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gos duplos da “existência dupla” permitiam fazer coexistir 
no equívoco (...) (BOURDIEU, 1996, p. 36 – grifo do autor).

Para pensar a relação que buscamos estabelecer entre os protagonis-
tas Frédéric e Mariana, percebemos que também a trajetória dela se dá pela 
“educação sentimental”. Ao progressivamente compreender a incompatibili-
dade entre os dois universos que habita, no caso, sua vida íntima e profissio-
nal, as quais transitam, respectivamente, do amor “puro” ao “mercenário”, 
experimenta o envelhecimento social – através da percepção de que os altos 
e baixos vividos se concentram no choque dos jogos entre essa existência 
dupla, que permitiam coexistir no equívoco tais identidades inconciliáveis.

Sujeita ao campo de forças, muda-se para Portobello, na fronteira com 
a França. Ali passa a trabalhar no La Grotta: um nightclub tranquilo e rústico, 
fora da cidade, numa gruta cavada na montanha. Atravessando gerações, o 
local agora pertencia a Fabrício5: “Desde que cheguei, senti uma atmosfe-
ra estranha, gostava do lugar, uma sensação positiva me percorria o corpo 
certas vezes” (BRASIL, 2005, p. 93). Essa é uma das poucas vezes em que 
a narradora apresenta um sentimento aprazível em relação ao local de tra-
balho, evidenciando sua identidade contraditória, fragmentada. A respeito 
das condições de trabalho relata que um cliente fiel paga para manterem 
encontros fora do local, como se comprasse um passe de exclusividade. Pos-
teriormente, a narradora se apaixona por outro cliente e, após uma desilusão 
amorosa, volta a entristecer-se e descuidar-se, afinal descobre-se grávida 
deste homem. Como partícula entre os extremos vivenciados, divide-se en-
tre as nuances do amor “puro” e “mercenário”.

No romance de Flaubert, Fréderic não quer se tornar o que é, oscilando 
entre estratégias para negociar os possíveis inconciliáveis que lhe eram ofere-
cidos. “As ambições contraditórias que o levam sucessivamente para os dois 
pólos do espaço social (...) e, paralelamente, para as duas mulheres que estão 
associadas a essas posições, são próprias de um ser (...) incapaz de opor a me-
nor resistência às forças do campo” (BOURDIEU, 1996, p. 33). Ainda segundo 
Bourdieu:

Incapaz de determinar-se, de privar-se de um ou outro dos 
possíveis incompatíveis, Frédéric é um ser duplo, com ou 
sem duplicidade, destinado, portanto, ao quiproquó ou ao 
vaivém, espontâneo, provocado ou explorado, ou ao jogo 
duplo da “existência dupla” que a coexistência de universos 
separados torna possível e que permite adiar, por um tem-
po, as determinações (BOURDIEU, 1996, p. 34).

Vemos na protagonista Mariana esse ser duplo. A coabitação em dois 
universos separadamente parece, também, proporcionar o adiamento de 
deliberações definitivas. Sua incapacidade, por outro lado, de resistir às 
forças da prostituição estão associadas, nesse momento, à descoberta da 
5-“o proprietário, uma vez por semana, depois de fechar o estabelecimento, gostava de ser também um cliente” 
(BRASIL, 2005, p. 93).
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gestação e a decisão pela produção independente, ou seja, a responsabi-
lidade sobre mais uma criança, uma vez que já possuía um filho: “Odiava 
ter de trabalhar naquelas condições. Mas não podia ser de outra forma. (...) 
Eu queria ter condições financeiras para enfrentar a maternidade. E, afinal, 
aquela tinha sido minha escolha” (BRASIL, 2005, p. 127). Aspirava conceber 
seu bebê no Brasil, lugar que denomina como sua “casa”6.

Nesse meio tempo, a personagem Patrícia noticia a descoberta de 
um lugar ótimo para ganhar dinheiro, o nightclub A Medusa, em Cascata. 
Na isolada construção antiga com grandes salões e pistas de dança, além 
de vários ambientes à meia-luz, compostos de sofás e mesas, trabalhavam 
mais de cinquenta garotas de diversas nacionalidades:

O lugar funcionava como ponto de encontro. As garotas não 
pagavam entrada. Os homens gastavam dez dólares, com 
direito à consumação. Nos arredores, um estacionamento 
discreto, onde se podia seduzir clientes ou manter relações 
sexuais nos automóveis. Era possível também ir para um 
hotel, a uns quinze minutos da discoteca. Nesse caso, o 
programa custava entre cem e cento e cinquenta dólares 
para o cliente. (...) A única regra da casa era sair apenas 
com quem tivesse oferecido pelo menos uma bebida para a 
acompanhante. Era um bom negócio para os proprietários. 
Não havia contratação, ou pagamento para as meninas. Era 
um lugar livre (BRASIL, 2005, p. 110).

Assim, para não tomar uma decisão precipitada, Mariana mente para Fabrí-
cio, seu então “agente”7, que havia torcido o pé, no intuito de conhecer o trabalho 
nesse novo lugar. Desse modo, decide se hospedar numa pensão onde morava a 
maioria das garotas que lá trabalhavam. Descreve o lugar como divertido e onde 
não ficava só, pois sempre havia alguém para conversar. Após isso, volta ao La 
Grotta e garante a Fabrício que, devido a gravidez, voltará ao Brasil, omitindo o 
fato de que, antes, pretende trabalhar os dois meses seguintes em um novo ni-
ghtclub.

Em diálogo com a perspectiva sociólogica de Bourdieu, no que diz 
respeito à construção de trajetórias, entendemos que, para compreender 
o sentido e o valor social de uma carreira ou uma vida é preciso levar em 
consideração que estas não são séries únicas e suficientes em si, mas sim, 
encontram-se em relação aos estados correspondentes da estrutura do 
6-Em paralelo, Bourdieu diz de Fréderic: Quando se vê arruinado (despojado de sua herança) e perdido, Frédéric re-
nuncia a Paris e a tudo que se liga à cidade, inclusive ao amor, tornando ao lar “ao seu “lugar natural” na ordem social” 
(BOURDIEU, 1996, p. 34). Numa ascensão posterior, “reata com seu sonho parisiense que parece (...) responsável 
pelas chamadas à ordem, ou seja, as possibilidades objetivas, ‘uma loucura, um absurdo’” (BOURDIEU, 1996, p. 34).
7-Ao pesquisar sobre a figura do rufião, Rago o descreve como protetor, mas, principalmente, como oportunista. 
Nas chamadas casas de tolerância, “os proprietários obrigavam as prostitutas a aumentar constantemente a taxa de 
consumo de bebidas alcoólicas, com o objetivo exclusivo de lucro, debilitando sua saúde” (RAGO, 2008, p. 152). De 
uma maneira parecida, são descritas as condições impostas na casa noturna A Medusa. Além desses, havia os que 
auferiam vantagens pecuniárias das prostitutas e sujeitavam-nas a regulamentos vis (RAGO, 2008, p. 285). Nesse 
sentido, em outra passagem a narradora desabafa: “Em nosso ambiente de trabalho somos exploradas de muitas 
formas. A começar pelos donos dos chamados “apartamentos” e bares. Os aluguéis são abusivos, mora-se mal. Não 
há respeito. Dignidade é uma palavra distante. São esses os modernos cafetões. E o que dizer dos nightclubs ou ca-
barés? Trabalha-se durante a noite e tudo se resume a beber. Beber em companhia dos clientes. Os homens pagam 
o champanhe e ganham a companhia. As garotas recebem uma pequena porcentagem sobre o preço das bebidas 
consumidas. É tão pouco que, para ganhar alguma coisa, é preciso a gente se embriagar todas as noites. O sexo é 
uma alternativa para ganhar algum dinheiro a mais. Não há escapatória. O cliente chega com a intenção de fazer 
sexo. E, se a mulher não conseguir que bebam uma certa quota por quinzena, é quase certo  que a mandem embora. 
Se não quiser fazer sexo, os clientes não consomem nem lhe pagam bebidas. Forma-se um círculo vicioso infernal...” 
(BRASIL, 2005, p. 35-36).
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campo. Sumariamente, analisamos tais acontecimentos biográficos “como 
colocações e deslocamentos nesse espaço ou, mais precisamente, nos es-
tados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de 
capital que estão em jogo no campo, capital econômico e capital simbólico 
como capital específico de consagração” (BOURDIEU, 1996, p. 292 – grifos 
do autor):

Toda trajetória social deve ser compreendida como uma 
maneira singular de percorrer o espaço social, onde se 
exprimem as disposições do habitus; cada deslocamento 
para uma nova posição, enquanto implica a exclusão de um 
conjunto mais ou menos vasto de posições substituíveis e, 
com isso, um fechamento irreversível do leque dos possí-
veis inicialmente compatíveis, marca uma etapa de enve-
lhecimento social que se poderia medir pelo número dessas 
alternativas decisivas, bifurcações da árvore com incontá-
veis galhos mortos que representa a história de uma vida 
(BOURDIEU, 1996, p. 292 – grifos do autor).

Como sugere Bourdieu, toda trajetória social é uma maneira única de 
percorrer o espaço social. Nessa direção, o caminho traçado por Mariana é 
singular, porém se dá em relação à estrutura do campo em que se encontra. 
Deixando rastros e sendo marcada por resíduos desses pólos em que tran-
sita, diante das bifurcações, delineia sua direção. Cada novo deslocamento 
abre certo leque de possibilidades e cada um deles marca uma fase de seu 
envelhecimento social. Os incontáveis galhos mortos da história de Mariana 
representam as ramificações que constituíram a árvore de sua vida. Cada 
galho revela a árvore de histórias chamada O manuscrito de Sônia.
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“EU SEMPRE VIA O TETO COM OS OUTROS HOMENS”: CORPO, SEXO 
E DESEJO EM AMERICANAH, DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

JULIANA GOLDFARB DE OLIVEIRA
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Diz-se que corpos carregam marcas. Poderíamos, então, 
perguntar: onde elas se inscrevem? Na pele, nos pelos, 
nas formas, nos traços, nos gestos? O que elas “dizem” dos 
corpos? Que significam? São tangíveis, palpáveis, físicas? 
Exibem-se facilmente, à espera de serem reconhecidas? Ou 
se insinuam, sugerindo, qualificando, nomeando? Há cor-
pos “não marcados”? Elas, as marcas, existem de fato? Ou 
são invenção do olhar do outro?
(LOURO, 2013, p. 77)

“Começar, assim, não por um continente, por um país ou por uma 
casa, mas pela geografia mais próxima – o corpo”. A célebre frase de Adrien-
ne Rich (2002, p. 17), em seu ensaio Notas para uma política da localização 
é o meu ponto de partida para compreender como o corpo – pensado por um 
viés menos biológico e mais cultural – incide enquanto território político, que 
se anuncia a partir da primeira mirada, e pode demarcar privilégios, acen-
tuar exclusões, necessitar (ou não) reivindicar sua existência, sendo, en-
tão, materializado como resistência. Em um contexto pós-colonial, o corpo 
feminino e negro pode ser considerado duplamente colonizado, pois carrega 
em si as amarras de gênero e raça. E as relações afetivas e sexuais desse 
corpo serão, inevitavelmente, atravessadas por esse fato.

Em Americanah, romance épico escrito pela nigeriana Chimamanda Ngo-
zi Adichie, e lançado em 2013, podemos acompanhar a trajetória de Ifemelu, 
uma jovem nigeriana corajosa, inteligente e impulsiva, em seus encontros e 
desencontros com Obinze, em uma história de amor contemporânea ambien-
tada em três continentes (África, Europa e América do Norte) que sobrevive ao 
tempo, ao silêncio e aos deslocamentos. Mas o livro é bem mais complexo que 
essa síntese: ele é também, e especialmente, um retrato ficcional do sujeito 
subalterno, gendrado e racializado, que vivencia a experiência migratória.

Nesse ensaio, sigo os rastros de Ifemelu, a protagonista de America-
nah1, procurando reconhecer as cartografias deixadas em/pelo seu corpo, 
1- Para esse ensaio, utilizei a edição brasileira, publicada em 2014 pela Companhia das Letras, com a tradução de 
Julia Romeu. Todas as citações de Americanah foram retiradas dessa edição.
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sobretudo nos trechos que envolvem a representação (descrição ou alusão) 
do sexo. O sexo, como enfatiza Gayle Rubin (2012), é sempre político. 
Portanto, um corpo mapeado pelo gênero, classe, raça ou etnia tem suas 
marcas potencializadas no âmbito sexual. Nesse sentido, pensar através do 
sexo é refletir sobre o corpo como prazer e perigo (de acordo com Maria 
Filomena Gregori, 2016), evidenciando certas morais e valores vigentes 
(como sugere Lucia Castello Branco, 1987), desnudando o íntimo e revelan-
do as possíveis localizações que atravessam o corpo da personagem. 

É importante ressaltar que, apesar de não ser uma obra caracterizada 
como erótica, Americanah contém diversos excertos com descrições de teor 
sexual, que são pontuais para entender tanto o desenrolar da trama, quan-
to para reconhecer alguns interditos que envolvem a experiência feminina 
e negra em um contexto de diáspora. Ou, parafraseando as problematiza-
ções de Guacira Lopes Louro encontradas na epígrafe: quais marcas podem 
estar inscritas no corpo de Ifemelu? Como elas podem ser percebidas em 
seus encontros sexuais? Como o corpo de uma mulher negra nigeriana é 
visto em espaços hegemônicos segundo Americanah? E como esse corpo 
vê, molda e é moldado nesses espaços? Antes de seguir com a análise de 
tais trechos, conhecer um pouco da obra e da autora pode nos ajudar a 
responder essas perguntas (ou, a levantar várias outras).

Americanah se utiliza de um enredo tradicional – o reencontro de 
amantes – para escancarar diversos incômodos que estão no cerne da 
questão racial dos EUA utilizando um olhar (ainda) não naturalizado com tal 
cultura. Com uma linguagem acessível, mas bem orquestrada, um humor 
mordaz, personagens muito bem construídos e mesclando outros gêneros 
não ortodoxos na literatura (como os excertos de blog), Americanah logo 
se tornou um best-seller. Mas, Chimamanda Adichie já era reconhecida por 
muitos através de suas palestras sobre feminismos, como: “os perigos de 
uma história única” e “sejamos todos feministas”; e por seus dois outros 
romances anteriores: Meio Sol Amarelo (2008) e Hibisco Roxo (2016), que 
também problematizam o lugar social da mulher nigeriana. No entanto, em 
Americanah o foco é exatamente como essa mulher vê e é vista em con-
texto diaspórico.

Escrito em terceira pessoa do singular, através de uma narrativa não-
-linear que nos permite conhecer os percursos feitos por Ifemelu e Obinze 
durante quinze anos, desde meados dos anos 1990, durante o período de 
crise na Nigéria por conta do regime militar, até o grande marco da eleição 
de Barack Obama – primeiro presidente negro norte-americano, em 2008 
– Americanah discute, sobretudo, as relações entre identidade e alteridade 
em meios aos choques culturais, e evidencia a constante sensação de não-
-pertencimento dessas personagens ao lidar com o fim da utopia da Améri-
ca como a terra prometida. 

Ifemelu é descrita como uma mulher negra de pele escura. Inicial-
mente, com o corpo mais esguio na adolescência, o que foi motivo de brin-
cadeira de Obinze, que a considerava “reta”. Com o tempo, é considerada 
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curvilínea por Curt, seu primeiro namorado norte-americano. Passa a se 
ver como uma mulher grande nos EUA e é vista como uma mulher gorda, 
sendo motivo de não se reconhecer ou sentir-se bem com o próprio corpo. 
No decorrer da história, seu cabelo também aparece de diferentes formas: 
trançados na Nigéria (e a mais longa cena do romance narra exatamente o 
ato de trançar seus cabelos como simbologia da volta à sua terra); alisados 
em um momento em que precisa se adequar às normas norte-americanas 
para conseguir um emprego e, consequentemente, sua cidadania; careca, 
ao passar por um processo de transição capilar e; por fim, com um afro 
solto (Black Power) que simboliza sua resistência frente às tentativas de 
padronização de seu corpo/cabelo.

Apesar de ter crescido em uma família nigeriana cristã conservadora, 
Ifem – como é carinhosamente apelidada – recusa esse lugar esperado às 
mulheres. Ela não se prende aos padrões de feminilidade, não é submissa, 
apresenta opiniões fortes e demonstra desconforto com as relações fami-
liares fincadas no patriarcado. No entanto, é importante frisar que Ifemelu 
está longe de ser uma heroína perfeita ou sinônimo único de empodera-
mento: ela sofre depressão, se acovarda ao ser reconhecida como subal-
terna e, no primeiro momento em que chega aos Estados Unidos, decide 
perder o sotaque nigeriano. Em outros trechos, Ifemelu demonstra certo 
prazer cruel ao se sentir confortável com seus privilégios frente a outras 
mulheres que também migraram. É uma mulher que busca descobrir-se, 
desnudar-se: “uma fome, uma inquietação. Um conhecimento incompleto 
de si mesma. A sensação de algo distante, fora do alcance” (p. 314). Essas 
características a tornam uma personagem complexa e repleta de fissuras, 
que a aproximam da realidade.

Ao longo dos quinze anos que acompanhamos Ifemelu, ela também se 
descobre sexualmente. Primeiro, ao lado de Obinze, os dois passam a “en-
saiar” o ato sexual, tocando seus corpos desnudos e trocando carícias, em 
um momento que Ifemelu nomearia de teto, pelo fato do prazer e excitação 
fazerem-na sublimar o teto durante esses encontros, mesmo que estivesse 
de olhos abertos. Esse fato é importante porque grava a ligação entre as 
personagens, já que, posteriormente, o próprio Obinze será apelidado des-
sa forma – sendo o teto um segredo carnal e amoroso compartilhado pelos 
dois. O romance progride criando certa expectativa para a primeira rela-
ção sexual deles, sempre ressaltando os momentos de intimidade e leveza 
entre o casal. O ato, no entanto, é descrito abruptamente, desmanchando 
um pouco do encantamento que os envolvia, como é possível perceber no 
trecho abaixo:

[...] ambos estavam rindo, mas a risada estagnou e deu 
lugar a uma seriedade nova e estranha, uma união escor-
regadia. Para Ifemelu, era como uma cópia malfeita, uma 
imitação desajeitada de como ela imaginara que seria. De-
pois que Obinze saiu de dentro dela, tendo espasmos, ofe-
gando, segurando o pênis, ela ficou com uma sensação de 
desconforto. Tinha passado o tempo todo tensa, sem con-



209

seguir relaxar. [...] A falta de planejamento a deixara um 
pouco abalada, desapontada. De alguma maneira parecia 
não ter valido a pena, no final das contas. (p. 104)

Há uma profunda diferença entre as descrições acaloradas dos mo-
mentos íntimos e cheios de paixão adolescente, e a citação apresentada 
acima – um (possível) marco para a vida adulta e para as assimetrias de 
gênero. Fica evidente a quebra da idealização da personagem com relação 
ao ato, o texto transparece esse incômodo através da escolha das palavras: 
estagnou, seriedade, estranha, escorregadia, malfeita, desajeitada, ofe-
gando, desconforto, falta; entre outras expressões que demonstram que, 
apesar do consentimento, o ato sexual não aconteceu no momento ou da 
forma desejada por Ifemelu. A única frase que demarca que houve, de fato, 
uma relação com penetração é iniciada com o advérbio depois. O verbo sair 
determina que a ênfase do ato é o momento em que acabou a penetração, 
diferente do que geralmente é esperado. 

Além disso, não há uma descrição evidente do sexo, apenas do gozo 
masculino, indicado por um coito interrompido contrastando com a ausên-
cia do gozo feminino além da tensão e insatisfação de Ifemelu naquela 
relação. Através da leitura desse trecho, é possível inferir que Ifemelu foi 
participante passiva do sexo. E o ato, ocorrido sem conversas preliminares 
esclarecendo desejos e sem proteção sexual cria uma sensação de abismo 
entre Obinze e Ifemelu. Ela chega a comentar sobre o uso de camisinhas, 
mas não é escutada pelo parceiro. O medo posterior de uma gravidez am-
plia o desconforto de Ifemelu, enquanto essa não era uma preocupação 
central de Obinze.

Em conversa com Ifemelu, antes de acontecer, de fato, a relação, a 
mãe de Obinze evidencia que a responsabilidade social do ato sexual e suas 
possíveis implicações recaem à mulher: “[...] a natureza é injusta com as 
mulheres. Um ato é cometido por duas pessoas, mas se há consequências, 
apenas uma sofre.”. Se, como assinala Gayle Rubin (2012), para a cultura 
patriarcal, o sexo é constantemente compreendido como negativo, pecami-
noso, imoral; é no corpo feminino que esse olhar punitivo sobre o sexo se 
instaura mais fortemente. Ao realizar um teste de gravidez, e sob os olha-
res e comentários negativos da responsável por realizar o teste, o corpo 
de Ifemelu torna-se frágil, vulnerável, ameaçador. Como resposta a essa 
sensação, ela sente raiva do parceiro, por perceber como as distinções de 
gênero estavam intensificadas ali.

As diversas greves na universidade, ocasionadas pelo momento de 
instabilidade política e econômica na Nigéria, são o motim para que Ifeme-
lu, mesmo que não desejasse ou sonhasse com o modo de vida nos Estados 
Unidos (ao contrário de Obinze), decidisse tentar concluir seu curso lá. Ife-
melu não percebia ainda que o peso carregado por ela era bem maior que o 
de suas malas. Ao sair da Nigéria, ela desafiava a lei implícita do patriarca-
do em que os homens podem ser viajantes, mas às mulheres é reservado 
o espaço privado, no âmbito domiciliar. 
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É quando chega lá que seu corpo mais pesa. O peso da diferença, de 
vir de um país colonizado, de sentir na pele o preconceito, e de se descobrir 
negra e marginalizada por esse fato. As sucessivas recusas de ofertas de 
emprego a fazem passar por uma crise financeira em que se vê desespera-
da e acaba aceitando uma proposta duvidosa:

Havia, na expressão e no tom de voz do homem, uma segu-
rança completa. Ela se sentiu derrotada. Como era sórdido 
tudo aquilo, o fato de estar ali com um estranho que já sabia 
que ela ia ficar. Sabia que ia ficar pelo fato de ter ido. Já es-
tava ali, já fora maculada. Ifemelu tirou os sapatos e deitou 
na cama dele. Não queria estar ali, não queria o dedo dele 
se movendo entre suas pernas, não queria ouvir os suspi-
ros e gemidos dele em seus ouvidos, mas sentiu seu corpo 
despertando numa excitação nauseante. Depois, ficou imó-
vel, enrodilhada e dormente. O homem não a forçara. Ela 
tinha vindo por conta própria. Tinha deitado naquela cama 
e, quando ele colocou sua mão entre as pernas dele, enros-
cou-se e moveu os dedos. Agora, mesmo depois de ter la-
vado as mãos, que seguravam a nota nova e fininha de cem 
dólares que o homem lhe dera, seus dedos ainda pareciam 
grudentos; não pertenciam mais a ela. (p. 168-169)

O trecho acima, sem dúvidas, um dos mais perturbadores do livro, 
descreve uma das únicas possibilidades de trabalho oferecidas a Ifemelu – 
evidenciando o lugar que um país neoimperial pode destinar às mulheres 
que ousam migrar. A segurança apresentada pelo homem (e que desmonta 
Ifemelu) diz muito sobre aquele momento: ele provavelmente já teria feito 
o mesmo ato diversas vezes, com outras mulheres migrantes ou em situa-
ção de subalternidade, ele tem plena consciência do seu lugar de poder 
como homem, branco, cidadão norte-americano e com um emprego fixo 
frente a uma mulher, negra, advinda um país africano, sem cidadania e sem 
ter como se sustentar. Para ele, o corpo feminino existia como objeto sexual 
a ser apropriado, invadido, usado, descartado.

Não há um diálogo anterior ou mesmo preocupação da parte dele 
com o medo ou incômodo da personagem. Ele não combinara o que seria 
feito de fato, disse apenas que seria uma massagem e se comportou de 
forma brusca e seca. A troca sexual se insere, nesse contexto, como vetor 
de opressão. E, por mais que não seja uma relação pautada sem consenti-
mento - como a própria Ifemelu tenta dizer para si mesma que “o homem 
não a forçara” - é uma relação abusiva, pois ele sabia que, por mais que 
ela não desejasse estar lá e ter repetido inúmeras vezes que não faria sexo 
com ele, ela estava encurralada, já que não conseguia enxergar outra alter-
nativa naquele momento de desespero.

As expressões usadas reforçam a dor que envolve aquele momento, 
como, por exemplo, boa parte das frases que contém a descrição serem ini-
ciadas com um “não”, assim como dizer sentir-se “derrotada”, ou maculada, 
lembrando a metáfora do corpo feminino como campo de batalha, discutido 
por Simone Schmidt (2009), seu corpo se tornou território invadido; e ela 
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se sente marcada por isso, antes mesmo do ato acontecer. Estava mancha-
da, uma mancha invisível que penetrava em seu corpo e a fazia ter nojo de 
si mesma. 

A sensação de nojo do próprio corpo tem seu ápice no momento de 
dupla masturbação, em que a protagonista, em meio a toda tensão que 
envolvia aquele ato, percebe que está lubrificada, em uma “excitação nau-
seante”. Após o término do ato, Ifemelu se sente suja, com dedos gruden-
tos mesmo depois de lavá-los, fazendo não ter mais o domínio do próprio 
corpo, vivenciando a percepção de não ter protagonismo ou autodetermi-
nação, o que acarreta em uma depressão. Além de toda a dor de ter acei-
tado se submeter aquela situação em um momento de vulnerabilidade, Ife-
melu se culpabilizava por seu corpo ter respondido aos estímulos daquele 
homem. Acreditava ter traído a si mesma e Obinze, seu então namorado. 
Por isso, acaba por manter seu corpo inerte, em silêncio, preso num poço 
fundo e imundo que era a memória corporal desse ato.

Ao conseguir um emprego como babá, Ifemelu consegue, aos pou-
cos, organizar sua vida nos Estados Unidos. Até que então conhece Curt, 
primo de sua patroa. Curt é loiro, rico, simpático e consciente de sua beleza 
e seu encanto. Ele se interessou por ela quando a viu gargalhando e deixou 
isso bem claro: “Foi isso que me pegou. E sabe o que eu pensei? Se ela 
ri assim, como será que faz outras coisas?” (p. 208.), em uma brincadei-
ra repleta de erotização e exotificação. Essa leitura é comprovada através 
do comentário proferido por ele logo após o primeiro ato sexual dos dois, 
comemorando que Ifemelu havia sido a primeira mulher negra com quem 
ele teria se relacionado sexualmente. Ou através da visão de sua mãe: “Ele 
era seu aventureiro, aquele lhe trazia espécies exóticas – já namorara uma 
japonesa e uma venezuelana – mas que um dia se casaria com uma moça 
adequada” (p. 215).

Curt não apenas amava Ifemelu, ele amava seu corpo, ou o que re-
presentava estar com ela, isto é, poder prová-la, degustá-la, em um de-
sejo carnal que remete ao conceito desenvolvido por Affonso Romano de 
Sant’anna (1984), em que a mulher negra é exposta como comível pelo 
homem branco, como pode ser percebido no trecho abaixo: 

Curt lhe disse que nunca tinha se sentido tão atraído por 
uma mulher antes, nunca havia visto um corpo tão lin-
do, seus seios perfeitos, sua bunda perfeita. Ifemelu achou 
engraçado o fato de ele considerar perfeito o que Obinze 
chamava de bunda achatada, e ela achava que seus seios 
eram grandes como quaisquer outros, já um pouco caídos. 
Mas as palavras dele lhe agradaram, como um presente ge-
neroso e desnecessário. Ele queria sugar seu dedo, lamber 
mel do bico do seu seio, espalhar sorvete em sua barriga, 
como se não fosse o suficiente ficar deitado sentindo sua 
pele nua contra a dela. (p. 213)

Com Curt, Ifemelu se tornou cada vez mais Americanah. Através da 
indicação dele, conseguiu um emprego melhor que lhe rendeu seu Green 
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Card, pôde viajar pela Europa e viver esquivando-se da estranheza racista 
dos que os viam como casal ou das preocupações que envolvem classe. Ele 
oferecia uma possibilidade de vida cheia de conforto, “a dádiva do conten-
tamento”, ao mesmo tempo em que para isso ela precisava suprimir seus 
dilemas raciais. Foi durante o relacionamento com Curt que Ifemelu mais 
mudou sua aparência: sentia-se leve e esguia, alisou os cabelos para seu 
novo trabalho (e, segundo a cabeleireira, passou a ter um “balanço de bran-
ca”). Mas, por não adaptar-se às químicas, resolveu raspar suas madeixas 
– processo que abalou sua auto-estima e estremeceu seu relacionamento 
com Curt, até encontrar grupos de transição capilar e descobrir o cabelo 
como forma de empoderamento e resgate negro.

Seu relacionamento com Curt foi decaindo à medida que ela foi se 
reconhecendo como mulher negra, com pautas que ele não compreendia 
e debates que não o cabiam. Havia algo implícito naquele relacionamen-
to, em que ele era o homem branco bondoso e salvador e ela deveria ser 
eternamente grata e fiel por ele se apaixonar por ela - num arranjo colonial 
próximo ao que é exposto e destrinchado por Spivak (2012). Entretanto, 
Ifemelu não se satisfazia ocupando esse lugar submisso e acomodado, sen-
tindo necessidade impulsiva de transgredir aquele relacionamento, como o 
faz ao traí-lo com um vizinho que mal conhecia:

 
O sexo foi bom da primeira vez, ela ficou por cima, deslizan-
do, gemendo e agarrando o pelo em seu peito, sentindo-se 
levemente teatral de uma maneira glamorosa enquanto o 
fazia. Mas, da segunda vez, depois que Ifemelu chegou 
ao apartamento de Rob e ele a puxou para agarrá-la, um 
grande torpor se abateu sobre ela. Ele já estava respirando 
pesado e ela se livrou de seus abraços e pegou a bolsa para 
ir embora. (p. 312)

O ato sexual, movido por curiosidade, foi o mote para o fim do re-
lacionamento entre Curt e Ifemelu e o início de um processo de tornar-se 
protagonista de seu próprio corpo e de seus desejos, tanto que é a primeira 
descrição em que o prazer feminino é enfatizado, destacando a posição se-
xual em que ela tem todo domínio sobre o corpo masculino, sendo sujeito 
daquela relação. Seu corpo em movimento se revela como corpo desejan-
te, há nele a ousadia da insubmissão. Ao se abater da culpa pela traição, 
Ifemelu toma, novamente, as rédeas de seu corpo e rejeita uma segunda 
relação sexual, arrependida não de perder Curt, mas de perder o que ele 
representa para ela naquela sociedade.

Ainda nos Estados Unidos, Ifemelu se envolve com Blaine, um pro-
fessor universitário, e eles passam a morar juntos e dividir uma vida mor-
na, em que a rotina sexual era tão disciplinada quanto o professor, sendo 
amantes apenas na cama. Mas, a saudade de Obinze e o desejo de retornar 
a Nigéria acaba tomando seu corpo e engolindo a relação dos dois. Regres-
sar, no entanto, é um processo doloroso: Ifemelu passa a se sentir estran-
geira em sua própria terra. Além disso, a insegurança com o próprio corpo 



213

a fazem adiar o tão sonhado reencontro com Obinze. Além de tudo, Obinze 
agora é um homem casado, com uma filha e com um emprego de caráter 
suspeito que lhe rende status e prosperidade financeira. 

O reencontro de Ifemelu e Obinze é marcado pela inversão dos papeis 
tradicionais de gênero. Com suas primeiras saídas castas, Obinze evita como 
pode os cortejos e investidas de Ifemelu, esquivando-se dela (por mais que 
Obinze esteja fazendo algo que é culturalmente aceito e comum na Nigéria, 
isto é, cometendo adultério; ele afirma a intenção de ser “respeitável” tan-
to com ela, quanto com sua esposa), enquanto ela fala abertamente sobre 
seu desejo, oferece camisinhas ou narra seus momentos de masturbação 
pensando nele. Além da postura mais aberta de Ifemelu frente ao silêncio 
ou timidez de Obinze, a altura de Obinze – em que Ifemelu percebe como 
ele é baixo – é ressaltada como forma de feminizá-lo em contraposição a 
ela. A descrição do ato sexual confirma essa posição adotada por Ifemelu:

“Não, não goze ainda, eu mato você se gozar”, dizia, ou 
“Não, amor, não se mova”, e então enfiava as unhas em seu 
peito e se movia em seu próprio ritmo e, quando finalmen-
te arqueava as costas e soltava um grito agudo, Obinze se 
sentia realizado por tê-la satisfeito. 

Ao comparar o trecho da primeira relação sexual de Ifemelu e Obinze, 
com o trecho retirado acima, que marca a primeira relação sexual do casal 
depois de seu regresso, é possível perceber que, nesses quinze anos, além 
do próprio amadurecimento da protagonista, há também seu processo de 
libertação sexual (e não é por acaso que no trecho abaixo há a expressão 
libertar seus seios), de descobrir seus próprios desejos, de como se satis-
fazer, de se sentir inteira no ato sexual. Se em determinado momento do 
livro seu corpo foi moeda de troca, e isso faz com que não se sinta dona de 
seus próprios dedos, ao se entregar a Obinze, nesse êxtase do amor, seus 
dedos – e unhas – voltam a responder e a despertar. Em suas relações com 
Obinze o foco da descrição sexual se voltará a ela, ao seu desejo, simboli-
zando como seu corpo pode ser sinônimo de liberdade e prazer:

Ifemelu se aproximou e beijou-o, e a princípio ele foi len-
to em sua resposta, mas então estava tirando sua blusa, 
abaixando o sutiã para libertar seus seios. Ela recordava 
claramente a firmeza do abraço dele, mas também havia 
algo de novo em sua união; seus corpos se lembravam e 
não se lembravam. Ifemelu tocou na cicatriz do peito de 
Obinze, lembrando-se dela de novo. Sempre tinha achado 
a expressão “fazer amor” piegas; “fazer sexo” parecia mais 
verdadeira e “transar” era mais excitante, mas quando ela 
se viu deitada ao lado dele depois, ambos sorrindo, às ve-
zes rindo, seu corpo transbordando paz, pensou em como 
era apropriada a expressão “fazer amor”. Até suas unhas 
estavam despertando, as partes de seu corpo que sempre 
tinham estado dormentes. (p. 481)
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Relembrando a citação de Rich, que inicia esse texto, voltar para 
Obinze é voltar para casa, seu desejo é sua pátria. Nessa geografia íntima, 
Ifemelu consegue se encontrar; ou seja, se sentir plena, quando é levada 
pelo seu prazer e se entrega a Obinze. O apelido de teto, recebido por ele, 
confirma o modo em que a relação é mapeada: para Ifemelu, prazer sig-
nificava teto e teto significava Obinze. Com ele, seu corpo, seus desejos 
e seu ritmo eram ouvidos. Essa completude é evidenciada ao narrar que 
[apenas] ao lado de Obinze ela se sentia completamente viva. Assim como, 
em um de seus momentos impulsivos, declarar: “eu sempre via o teto com 
os outros homens” (p. 481), como quem anseia enfatizar que seu estava 
corpo adormecido enquanto estava nos Estados Unidos e a materialidade 
que seus desejos ganhavam ao lado de seu amado.
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AS CONSTRUÇÕES DAS MULHERES LÉSBICAS EM AS TRAÇAS DE 
CASSANDRA RIOS

JULIANA MOREIRA DE SOUSA
UFU - Universidade Federal de Uberlândia

CASSANDRA RIOS E A TEMÁTICA LÉSBICA

Apresentada pelas edições da Record como “a autora mais proibida 
do Brasil”, Cassandra Rios foi uma escritora essencialmente de ficção. Abor-
dou temas polêmicos, entre eles o da sexualidade feminina, e agradou uma 
parcela de leitores com seu estilo casual de escrita, mas, segundo Maria 
Isabel Lima, “[...] provocou os guardiões da moral social. A igreja católica 
excomungou sua obra e esta foi sistematicamente processada em nome da 
moral e dos bons costumes” (LIMA, 2009, p. 243). Com a escrita de temas 
tão polêmicos em uma época quando a ditadura militar operou no Brasil, 
Cassandra Rios apresenta-nos a mulher lésbica como protagonista de mui-
tas de suas obras. 

Apesar de uma boa aceitação do público leigo, Cassandra sofreu tam-
bém com as portas da crítica literária fechadas para o seu trabalho. Para 
Maria da Glória de Castro Azevedo (2007), independente da qualidade es-
tética dos textos de temática homoerótica feminina, eles já estariam quali-
ficados como subliteratura apenas por seu tema. Segundo a autora:

Na tradição literária brasileira, não há ainda um reconheci-
mento, feito pela crítica, da existência de uma literatura de 
tradição lesbiana escrita por mulheres. Se há uma ausên-
cia de uma crítica literária sobre essa produção, podemos 
dizer que ela é conseqüente do tabu que cerca as relações 
homossexuais e da censura que coíbem as manifestações 
lesbianas na literatura brasileira.  Escrever sobre literatura 
lesbiana, ainda está associado, no Brasil, à qualificação do 
texto como subliteratura. (AZEVEDO, 2007, p. 3).

 Apesar de Cassandra Rios ser a assinatura mais conhecida, na 
busca por ultrapassar a censura imposta aos seus livros, a autora utilizou 
outros pseudônimos, sempre vinculados ao seu sobrenome, como Rivers, 
Stroms, Fleuve, Rivier, mas que, segundo ela, por serem masculinos e in-
ternacionais, não sofriam com a proibição ainda que apresentassem uma 
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narrativa pornográfica. Segundo a autora, não eram seus “[...] livros que 
estavam proibindo e sim a escritora que na época mais vendia. Tanto as-
sim que esses romancinhos internacionais, gerados por uma grande revol-
ta, igualmente escritos por mim, eram adquiridos sem nenhum problema.” 
(RIOS, 2000, p. 134).

Além do uso dos pseudônimos e da tentativa de desvinculação de 
sua figura “real” da imagem de autoria que assinava os livros, Cassandra 
também insistiu que sua identidade de escritora estivesse desvinculada de 
sua identidade de mulher lésbica e, consequentemente, que suas narrativas 
não estivessem sob o julgamento de sua orientação sexual, que deveria ser 
mantida na esfera privada, mas sob uma análise independente dessa figura 
da escritora lésbica. Entende-se, dessa forma, que ideia de Cassandra Rios 
era garantir que sua sexualidade não fosse um impeditivo para a leitura, 
crítica e circulação de suas obras, ou, ao menos, que ela não estivesse em 
destaque em relação à sua produção literária.

AS MULHERES LÉSBICAS EM AS TRAÇAS.

Entre os anos de 1975 e 1982, sendo a data exata incerta1, Cassan-
dra publica o romance As traças. Chama-se atenção para o livro que, assim 
como outras publicações, foi censurado no período de ditadura militar bra-
sileira. Facco e Lima afirmam que os romances de Cassandra foram “[...] 
escritos sob os tacões homofóbicos da rígida censura militar, do desprezo 
da militância de esquerda e da repressão da sociedade patriarcal brasileira.” 
(FACCO, LIMA, 2004, p. 2). Tendo enfrentado problemas com a publicação 
de seus exemplares, temos como consequência, hoje, um escasso acesso 
às obras da autora e às suas informações catalográficas, sendo, portanto, 
imprecisa a data de publicação do livro em questão.

As Traças foi o objeto escolhido para análise neste artigo por nos ofe-
recer a produção cultural e artística de uma mulher lésbica que aborda a 
homoafetividade em algumas de suas diversas possibilidades. Trata-se de 
uma narrativa em terceira pessoa, cujo narrador, de acordo com a tipologia 
de Norman Friedman (1967), seria um autor onisciente que se quer neutro, 
pois não apresenta comentários ou valoração sobre os acontecimentos do 
romance, mas que não tem condições de sê-lo, uma vez que entendemos 
o conceito de neutralidade como algo na ordem do impossível, visto que 
estamos no campo discursivo. Esse esforço do narrador é percebido com 
desconfiança por leitores mais atentos, uma vez que não temos elementos 
suficientes para confiarmos ou deixarmos de confiar nele.

O narrador nos apresenta, de maneira bem focalizada, a história de 
Andréa, uma adolescente de 17 anos, filha de um médico, inserida em um 
contexto familiar considerado massivamente tradicional. Andréa é o que 
de mais padronizado poderíamos esperar para uma família da classe mé-
dia alta brasileira na década de 1970: branca, estudante de uma escola 

1- Esta imprecisão foi abordada no artigo Cassandra Rios e as reversões do desejo (2012), de Ana Gabriela Pereira 
e Paulo César García. Disponível em <http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2012_1434225257.pdf>.
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particular, moradora de uma casa grande e confortável em um bom bair-
ro, faz viagens em família, não apresenta preocupação com as questões 
financeiras, mora com os pais heterossexuais e com um irmão mais novo. 
Essa é a personagem que buscaremos analisar neste trabalho sob a ótica 
dos estudos lésbicos. Andréa é tocada, logo no início do livro, pelo dese-
jo por uma mulher: sua professora de História do novo colégio, Berenice. 
Esse momento é da ordem do susto, da surpresa; existe um desejo e ao 
mesmo tempo existe a não compreensão desse sentimento. Trata-se de um 
movimento que ajuda a escancarar a heterossexualidade compulsória em 
que estamos inseridos na sociedade ocidental. Isso porque a personagem 
não compreende os sentimentos que experimenta, não é algo apresentado 
como natural e compreensível ou minimamente possível de ser verbalizado 
como aconteceria caso o desejo se manifestasse por uma figura cis gênero 
masculina.

Adrienne Rich, em seu ensaio Heterosexualidade compulsória e exis-
tência lésbica (2010), aponta que “[...] as mulheres têm sido convencidas 
de que o casamento e a orientação sexual voltada aos homens são vistos 
como inevitáveis componentes de suas vidas – mesmo se opressivos e não 
satisfatórios.” (RICH, 2010, p. 24). A autora desenvolve, ao longo do en-
saio, as bases que firmam a heterossexualidade compulsória e alcança a 
seguinte afirmação: 

A suposição de que ‘a maioria das mulheres são heterosse-
xuais de modo inato’ [...] permanece como uma suposição 
defensível, em parte porque a existência tem sido apagada 
da história ou catalogada como doença, em parte porque 
tem sido tratada como algo excepcional, mais do que in-
trínseco.” (RICH, 2010, p. 35). 

É exatamente por um desconhecimento de outras sexualidades que 
não a compulsória que a protagonista do livro tem dificuldade em acessar 
o que seria aquele sentimento. A consequência de lidar com algo que não 
foi naturalizado gera uma enorme angústia. Além disso, existe, no livro, a 
sensação de que Andréa está desviando de um percurso que já estaria pré-
-estabelecido em relação à expectativa de seu nicho social no que tange ao 
âmbito afetivo. 

Diante do desejo que é consciente, mas nem por isso compreendido, 
a adolescente busca maneiras de entender qual é esse processo que ela ex-
perimenta. Rich definiria bem a situação da personagem quando apresen-
ta: “A lésbica que está presa ‘no armário’, a ideia que está aprisionada por 
ideias prescritivas do que é ‘normal’ compartilha as dores das alternativas 
não alcançadas, das conexões rompidas, do acesso perdido à sua autode-
finição de modo livre e poderosamente assumido.” (RICH, 2010, p. 41). De 
fato, Andréa não era capaz de se autodefinir por estar muito distante de um 
processo de autoconhecimento.

Na busca por tentar se compreender, Andréa procura em livros de seu 
pai, médico, sobre o amor entre mulheres. Como primeira resposta para seu 
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interesse por outra mulher ela encontra a doença. A homossexualidade nos 
livros técnicos de medicina era apontada friamente como um desvio de com-
portamento, uma patologia. Esse é o primeiro contato que a personagem 
teve como referente de sua possível realidade. Entretanto, ela parece recusar 
a noção de homossexualidade instituída por essa ciência. Andréa, enquanto 
alguém que não se compreende heterossexual, questiona as formas de definir 
a homossexualidade cristalizadas, investindo contra os mecanismos de repre-
sentação estigmatizados e operando com outras possibilidades dessa repre-
sentação. Ela está, principalmente, questionando o processo de naturalização 
dos conceitos e das pessoas em nossa cultura. É nesse questionamento em 
meio a uma narrativa de si que compreendemos um primeiro momento de 
rompimento das identidades lésbicas que figuravam o imaginário social, pelo 
menos o predominante durante as décadas de 1970 e 1980 no ocidente.

Para Tânia Navarro-Swain (2000), a etiqueta de lésbica não fixa uma 
identidade subjetiva, tampouco é uma roupa que veste um corpo sexuado. 
Isso porque ela argumenta que “[...] nem o sexo biológico nem o gênero 
nem as práticas sexuais podem dar uma definição do ser humano, atestan-
do uma essência qualquer ou uma substância estável de homogeneidade 
individual.” (NAVARRO-SWAIN, 2000, p. 118).

 Para Andréa, os primeiros passos da descoberta de sua homos-
sexualidade foram árduos, como podemos perceber no trecho exposto pelo 
narrador: “Há muito tempo pressentia que alguma coisa assim estava ocul-
ta dentro dela e que iria manifestar-se de modo que não pudesse mais 
negar o que sabia de si para si mesma.” (RIOS, 2005, p.14). Dessa forma, 
buscar pessoas que partilhavam dessa mesma sexualidade se fez funda-
mental para a protagonista. Bárbara, personagem secundária e aluna da 
mesma escola de Andréa, é a primeira mulher a dizer abertamente sobre 
a sua sexualidade: “A gente vê! Tá na cara! Não adianta esconder. E não 
pense que falo assim com todo mundo, não. Só com quem acho que pos-
so. Não adianta esconder, quando a mulher é entendida, logo se percebe.” 
(RIOS, 2005, p. 42). Depois de uma breve negação por parte de Andréa e 
de sua não identificação com o conceito de entendida, temos a conclusão: 
“E veio-lhe, pela primeira vez, a ideia de fugir. De sumir no mundo à procu-
ra de gente igual. Bárbara tinha razão, eram iguais.” (RIOS, 2005, p. 73).

 No romance, a identificação de Andréa com sua amiga Bárbara é 
momentânea e esbarra em diversas outras questões que preocupam a pro-
tagonista. Ela volta às suas conjecturas: 

Qual seria o limite da sua resistência, do que seria capaz, 
de como viveria, qual sua coragem e o resultado dos seus 
atos. Ela frisara bem: queria viver. Viver como? Amando. 
Como? Quem? A uma semelhante. A uma mulher. Sentiu-
-se um ser misterioso. Alguém que teria de viver de men-
tira, de disfarces, de simulações, enganado a todos porque 
não queria enganar a si própria. Sabia que da maturação 
sexual dependeria seu desenvolvimento intelectual. Sendo 
uma homossexual, a que chegaria? (RIOS, 2005, p. 122).
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Na tentativa de se encontrar representada em alguém ou em algum 
grupo, temos uma busca incansável de Andréa por outras mulheres que, 
de alguma forma, aproximem-se mais do que ela acredita ser sua realidade 
naquele momento. Nessa procura, ela encontra diversas outras represen-
tações de mulheres lésbicas, entre elas aquela que seria o tipo mais cari-
caturado: identificado por um mimetismo das atitudes e maneiras mascu-
linas. Andréa tem seu primeiro contato com essas mulheres e reage com o 
seguinte diálogo: “Vamos embora, isso é o fim do mundo. Essas mulheres, 
assim vestidas, andando desse jeito, o que pensam? Que são homens? 
Aquela grandalhona parece chofer de caminhão. Meu Deus, será que não 
sabem ser lésbicas sem imitar homens?” (RIOS, 2005, p. 150).  Mais uma 
vez, temos, a partir da reação da personagem, a negação de um modelo 
lésbico que figura o imaginário social. Há, ainda, a multiplicidade das pos-
sibilidades lésbicas representada por pessoas que partilham uma mesma 
orientação sexual, mas, nem por isso, se identificam na forma como per-
formam essa orientação.

Percebemos, então, que a construção da narrativa sobre a autodesco-
berta de Andréa existe a partir da negação. Ela apenas tem alguma certeza 
sobre o que não é, com o que não se identifica ou aquilo que não gostaria 
de representar. A heterossexualidade cabia nesse contexto e, portanto, foi 
negada. Depois, houve a negação de um modelo caricato e masculino da 
lésbica e, por fim, temos: “Entre os heterossexuais, destacava os bisse-
xuais com lástima [...]. Mas sentir-se essencialmente, genuinamente, ho-
mossexual era lindo, puro, normal. NORMAL. Ela pensava que a força da 
palavra sobressaia como em negrito em sua mente.” (RIOS, 2005, p.83). 
Mas o que, afinal, seria esse ser homossexual?

A BUSCA DE ANDRÉA POR UMA IDENTIDADE SEXUAL

Assumir o desejo por outra mulher foi uma importante descoberta da 
personagem em questão, mas não foi o suficiente para a compreensão das 
muitas perguntas que ela ainda possuía. A busca por encontrar um lugar 
em que ela pudesse figurar com menos desconforto continua até o fim do 
romance: “Andréa sofrera uma mudança que não poderia deixar de ser no-
tada. Passava a maior parte do tempo [...] vasculhando livros à procura de 
explicações que nunca dizia o que era [...]. Na realidade, o que lhe interes-
sava eram as palavras relacionadas a sexo.” (RIOS, 2005, p. 161).

As pesquisas, os lugares, a conversa com outras pessoas, nada disso 
foi suficiente para acalmar as inquietações de Andréa. Parecia que nenhu-
ma informação ou categorização eram suficientes para que a personagem 
conseguisse compreender sua situação.  Não encontrando um referente, ou 
explicações suficientes no mundo real, 

Andréa recorreu ao calmante. Estranhou a reação. Ficou de 
olhos arregalados, deitada na cama, numa letargia esquisita. 
Parecia uma morta-viva. Pensamentos os mesmos, a mesma 
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dor, só o corpo formigando na sensação de leve anestesia, o 
cérebro funcionando ativamente na angustiante tensão. Não 
estava fazendo efeito. Queria dormir, delirar, enlouquecer, 
judiar do corpo e apagar o espírito, deixar de ser ela própria 
para não sofrer tanto, mas era tudo ilusão, o psicotrópico 
não agia nela, não fazia efeito. (RIOS, 2005, p. 201).

O romance termina com a certeza da protagonista sobre seu desejo 
e atração por mulheres, mas sem o seu reconhecimento nos diversos mo-
delos lésbicos que figuraram na narrativa Cassandriana e são representa-
ções do imaginário social. Sem esse reconhecimento de si, Andréa buscou 
por muitos capítulos a ajuda nos calmantes que seu pai possuía em casa. 
O uso contínuo de medicamentos provocou o vício, de forma que a vida da 
protagonista não podia mais ser encarada sem essa espécie de “escape”. 
A alternativa que ela encontrou estava fora de controle de modo que ela 
se apresenta no fim do romance, há algum tempo – não se sabe ao certo 
quanto – internada em um hospital após uma tentativa de suicídio por uso 
excessivo de comprimidos. 

Através do romance, é possível irmos ao encontro do argumento de 
Tânia Navarro-Swain de que o lesbianismo não pode constituir uma identi-
dade, já que essa denominação não é senão

um conjunto de questões, de práticas diluídas no questio-
namento das categorias mulher e gênero. Reivindicar uma 
identidade lesbiana seria fazer parte de um contra-imaginário 
domesticado, e encontrar uma coerência identitária seria tão 
ilusório quanto uma coerência de gênero.” (NAVARRO-SWAIN, 
2000, p. 91)

Dessa forma, assim como nos apresenta Rios com sua personagem 
Andréa, tentar traçar um perfil da lésbica ou das lésbicas é uma tarefa im-
possível, pois não existe uma categoria fixa à qual se prender, ou, confor-
me assume Navarro-Swain: “Não existe um tipo de experiência única que 
possa tomar o lugar de um referencial estável, de um protótipo e a busca 
por algo que parece não existir ou, pelo menos, não existir em fixidez é 
dolorosa e violenta.” (NAVARRO-SWAIN, 2000, p. 93).

Ao elencarmos Monique Wittig em seu ensaio Ninguém nasce mu-
lher, no qual afirma que a lésbica destruiria “[...] o fato artificial (social) 
que classifica as mulheres como ‘um grupo natural.’” (WITTIG, 2012, p. 3), 
notamos que, antes de questionar a categorização de “lésbica”, a questão 
de ser mulher é colocada em jogo. Segundo a autora: “Não apenas não 
existe um grupo natural chamado mulher (nós lésbicas somos a prova dis-
so), mas, como individuais, também questionamos ‘mulher’ que, para nós 
– como para Simone de Beauvoir – é apenas um mito.” (WITTIG, 2012, p. 
5). Navarro-Swain, Arienne Rich e Wittig concordam que mulher é uma ca-
tegoria política, e não natural. Essa percepção pode ser sintetizada através 
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de Witting, quando diz que “Mulher não é cada uma de nós, mas a forma-
ção política e ideológica que nega ‘mulheres’ (o produto de uma relação de 
exploração). ‘Mulher’ existe para confundir-nos, para ocultar a realidade 
‘mulheres’.” (WITTIG, 2012, p. 13). Ou seja, existe uma categorização que 
se mantém, porque atende aos interesses de uma sociedade patriarcal e 
que esconde as pluralidades e subjetividades dos indivíduos. 

Cassandra Rios nos mostra, portanto, a partir do romance As Tra-
ças, a possibilidade de construirmos uma nova ordem sobre a sexualidade, 
aquela em que se aceita a multiplicidade e, principalmente, a condição de 
não categorização e se permite uma liberdade real para que se possa exis-
tir além dos conceitos que deveriam ser mutáveis e expansíveis, ao invés 
de limitantes. Além de ser uma escritora não-heterossexual que enfrentou 
toda a carga que isso representa em uma sociedade conservadora, Cas-
sandra Rios também se preocupou em abordar as questões da sexualidade 
em suas obras, principalmente com foco na sexualidade feminina. Apesar 
de não se tratar de um texto com discussões teóricas, mas de um objeto 
literário, As Traças nos apresenta um conteúdo que permite uma rica dis-
cussão sobre o continum lésbico (NAVARRO-SWAIN, 2000), sobretudo ao 
tratar do quão restritivas as categorias atuais são para as mulheres.

Tânia Navarro-Swain resume bem a condição de categorização dos 
indivíduos e, principalmente, de limites que são impostos na tentativa de se 
desempenhar um papel político. A autora afirma: “Neste mundo instituído 
por representações, a identidade é uma ficção e a incerteza e o paradoxo 
são as conquistas maiores de nosso tempo para desmascarar as verdades 
de todos os tempos.” (NAVARRO-SWAIN, 2000, p. 119). Ou seja, é preciso 
que operemos com a noção de multiplicidade, de incerteza, e, principal-
mente, de enfrentamento ao desconhecido a partir do momento em que se 
questiona as identidades há muito firmadas. 
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A FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO E O CASO ROBERTO FARINA: 
CORPO E PERCEPÇÃO. 

LAÍS CAMPOS CASADO
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Caso Roberto Farina 

A ação penal n.º799/76 movida contra o Dr. Roberto Farina se funda-
menta no artigo 129 § 2.°, inciso III que refere a ofender a integridade cor-
poral ou a saúde de outrem1. Esse processo se respalda no procedimento 
cirúrgico de redesignação sexual, na paciente Waldirene Nogueira no hospi-
tal das Clínicas em 1971. O inquérito policial foi instaurado em decorrência 
da solicitação de mudança de nome e marcador sexual por Waldirene. 

O Dr. Farina nasceu em 1915, graduado em medicina pela Universida-
de de São Paulo, foi professor adjunto livre, docente de cirurgia plástica da 
Escola de Medicina Paulista na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Por consequência de sua extensa carreira nesta instituição foi nomeado em 
sua homenagem o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão e Assistência à 
pessoa Trans. Professor Roberto Farina. 

Waldirene Nogueira nasceu em 1945, no interior de São Paulo, de uma 
família de onze. Em entrevista a jornalista Amanda Rossi para a BBC Brasil2, 
Waldirene afirma que desde jovem se reconhece a partir de construções de 
caracteres femininos, relatando que na infância preferia as brincadeiras de 
menina. Tal comportamento também foi percebido pelos seus pais, já que 
a mesma descreve que dormia separado do resto da família em um quarto 
aos fundos da casa.  Essa segregação não diminui seus conflitos familiares, 
e no final de sua adolescência Waldirene saí de casa e começa a trabalhar 
de manicure. O seu processo de transição se inicia em 1969, quando um 
médico da sua cidade lhe indica a endocrinologista Dorina Epps no Hospital 
das Clínicas de São Paulo. 

Dr. Epps, na época, diretora do Instituto de Gônadas e Intersexo do 
Hospital das Clínicas, e diagnosticou Waldirene como Transexual e a indicou 
o processo de Transição clínico. Em relação ao processo cirúrgico, a questão 
se estabelecia ao fato que não havia cirurgião plástico com experiência em 

1-Código Penal 1940
2-Publicado em 28 de Março de 2018
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intervenções cirúrgicas dessa particularidade. Dr. Farina, que até então pos-
suía experiência em cirurgias urogenitais, se propôs a conduzir a cirurgia. Na 
entrevista a BBC Brasil, Waldirene não teme o caráter experimental do proce-
dimento, explicitando que o que almejava era a resolução de seu problema. 

Em 1975, o Ministério Público (MP) se torna ciente das práticas ci-
rúrgicas do Dr. Farina, a partir de falas e publicações científicas em que o 
próprio relatava a experiências com pacientes Trans. Intimado pela força 
policial, e questionado a conceder os nomes de seus pacientes, o médico se 
nega. Contudo, o MP se torna a pá, de o nome um dos pacientes, Waldirene 
Nogueira que havia iniciado um processo para trocar seu nome e marcador 
de sexo em seu registro de nascimento.

 Dessa maneira, em 1976 o 7.a Vara Criminal de São Paulo indiciou o 
médico por lesão corporal gravíssima. Em seguida Waldirene é intimada a ir 
ao Instituto Médico Legal – IML de São Paulo para que fossem conduzidos 
exames de corpo e delito. Ao conjunto desses exames foi produzido um 
laudo a favor do réu, no qual explicitava que Waldirene Nogueira é uma mu-
lher, e que a intervenção cirúrgica foi um exercício terapêutico necessário. 

No Apesar, disso em 1978 o Juiz Adalberto Spagnuolo, condenou o 
réu a dois anos de reclusão pelo crime de lesão corporal gravíssima. A de-
fesa do médico recorreu, e o caso foi para a segunda instância. Como parte 
do processo em segunda instância, a defesa pede um parecer do advogado 
Heleno Fragoso, que posteriormente se torna o artigo científico Transe-
xualísmo, Cirurgia e Lesão Corporal. Nesse artigo, Fragoso define o tran-
sexualísmo como; “uma inversão da identidade psicossocial, que conduz 
uma neurose reacional obsessiva compulsiva”. (FRAGOSO, pág. 27; 1979) 
Destaca-se essa definição pois ela possibilita primeiramente: estabelecer a 
ausência de culpa tanto do réu como Waldirene, pois expressa a condição 
como transtorno, e por consequência o seu tratamento se dá por terapia e 
intervenção cirúrgica. 

Em seguida Fragoso desenvolve o argumento jurídico que o exercício 
geral do direito na intervenção cirúrgica se fundamenta em dois pontos: O 
consentimento e o interesse ou recomendação médica. Por consentimento 
o autor trata nesse caso como razão autônoma pela qual pode se excluir o 
ato ilícito, pois existe a integridade moral e não houve transgressão do que 
se convenciona chamar de moral e bons costumes.  O segundo ponto é da 
recomendação médica ou do interesse curativo, Fragoso afirma que diante 
da necessidade como prática terapêutica, juridicamente então a necessi-
dade pode ser estabelecida como elemento de recomendação ou interesse 
curativo. Concluindo, portanto que não existe bases para o dolo, conse-
quentemente a absolvição. 

Em 1979 desembargadores julgaram o processo do Dr. Farina e anu-
laram a sua condenação. Apenas em 2011 Waldirene Nogueira mudou seu 
nome e marcador de gênero de seus documentos. 

Ressalta o fato que o mesmo argumento de transtorno mental que é 
utilizado tanto pela promotoria que expressa quanto pela defesa. Enquanto 
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que o primeiro desenvolve o argumento a partir da justificativa de que é 
pelo fato de Waldirene ter esse transtorno, ela deveria ter participado por 
um processo terapêutico que tivesse como a finalidade a sua cura. Por ou-
tro lado à defesa, presente no artigo de Fragoso, que a terapia como cura 
é ineficaz, porque o paciente a rejeita e que o único caminho indicado é a 
cirurgia reabilitadora. 

Dessa forma o presente artigo propõe desenvolver o argumento pon-
to de encontro jurídico, que é a patologização da identidade Trans., a partir 
dos conceitos de corpo, percepção e ponto zero de orientação inserida na 
fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty. 

Merleau-Ponty e a Fenomenologia da Percepção 

Maurice Merleau-Ponty nasceu na França em 1908, contemporâneo 
de Sartre, adentrou a Ecole Normale Superieure em 1926, nos quatro anos 
seguintes, em 1930, participou de um Fellowship financiado pela Caisse 
Nationale de la Recherche Scientifique. Em 1942, a sua tese de doutorado 
o Comportamento da Estrutura (Estrutural Behavior) é publicada. Nela o 
autor expõe sua crítica a noção que o condição reflexiva é exclusivamente o 
resultado de um fenômeno fisiológico. Criticando também as teorias beha-
vioristas na psicologia. Merleau-Ponty afirmava que essas concepções me-
canicistas não são suficientes para descrever a sensação e a significância de 
movimentos e a ações incorporadas, de acordo com Cerbone em Unders-
tanding Phenomenology, essa análise prenuncia suas visões mais maduras 
sobre a fenomenologia. 

Em 1945 Merleau-Ponty começa a ensinar na University of Lions mes-
ma instituição que foi indicado como professor (1948) e posteriormente 
(1952) eleito  e em cátedra de filosofia. Em relação às suas publicações se 
iniciam a partir de Fenomenologia da Percepção (1945). Dois anos seguin-
tes publica Humanism and Terror (1947), Sense and Non sense (1948), 
Adventures of Dialectic (1955) In Praise of Philosophy and others assays 
(1960) e o seu último manuscrito incompleto publicado posterior a o seu 
falecimento The Prose of the world (1969). Em março de 1961 Maurice Mer-
leau-Ponty faleceu em Paris, França.  

O presente artigo propõe a trabalhar com a obra a Fenomenologia da 
Percepção, particularmente com o capítulo A experiência do corpo e a psi-
cologia clássica, no qual o autor desenvolve os conceitos de corpo a partir 
de uma crítica a psicologia clássica. Além disso, será utilizado o livro de 
David R. Cerbone Understanding Phenomenology, especialmente o capítulo 
Merleau-Ponty and the phenomenology of embodiment. Cerbone destaca 
a trajetória de vida e obra de Merleau-Ponty, destacando a fenomenologia 
percepção, o seu conceito de incorporação e a sua maior influência Edmundo 
Husserl (1859-1930). Esse dois trabalhos formam as bases teóricas deste 
trabalho, que tem como objetivo analisar a percepção do Transexualísmo, 
como psicopatologia, a partir de duas vertentes distintas de um processo 
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judicial. Dessa forma o conceito de ponto-zero de orientação (zero-point of 
orientation) originário de Husserl, mas que reflete em Merleau-Ponty e sua 
descrição de corpo como base (ground body). 

A obra Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty, objeti-
va  repensar a fenomenologia e os componentes de sua metodologia. Logo o 
autor descreve no prefácio deste livro o seu projeto como um retorno e uma 
recuperação do fenômeno, retornar ao mundo que precede o conhecimento. 
Merleau-Ponty afirma que a mais importante conquista da fenomenologia foi 
unir o extremo subjetivismo e objetivismo na noção do mundo e da raciona-
lidade. Dessa forma o exercício fenomenológico se constitui intrínseco a sub-
jetividade e a intersubjetividade já que para o mundo fenológico; “ele não é 
puro, mas o sentido que transparece na interseção das minhas experiências, 
e na interseção das minhas experiências com aquelas dos outros pela engre-
nagem de umas das nas outras”. (MERLEAU-PONTY, 1999, pág.18) 

Ressalta ainda o papel dos autores que fundamentaram e influencia-
ram a trajetória ciência fenomenológica de Merleau-Ponty: Husserl, Heide-
gger e Sartre. Destacando o papel de Husserl e a sua descrição de incor-
poração (embodiment). As investigações de Husserl envolviam a redução 
fenomenológica como primeiro passo a qualquer análise, o autor objetivava 
averiguar o fenômeno em seu aspecto mais puro ou absoluto. De acordo com 
Cerbone, não estava interessado em descrever a experiência do corpo e a 
suas relações com outros tipos de objetos, e que suas pesquisas foram con-
duzidas a partir do espírito de Descartes, o que faz emergir um imaginário 
com elemento fantasmagórico sobre o campo da desincorporação (disembo-
died) e nas esferas da consciência. Entretanto, Cerbone afirma também que 
tal caracterização expressa anteriormente não se fundamenta já que Husserl 
aborda a questão sobre  incorporação, o caráter corporal da experiência e 
suas conclusões negavam a concepção de que existe uma distinção entre a 
mente e o corpo, contrariando assim as conclusões feitas por Descartes.

É no segundo volume de sua obra Ideas que Husserl desenvolve o 
conceito de corpo, e que serviu de base para as análises de Merleau-Ponty. 
Neste trabalho Husserl desenvolve duas aplicações sobre o corpo: O corpo 
é algo que emerge na experiência como algo categoricamente distinto.  O 
ponto principal de Husserl é que, o corpo não é experienciado como qual-
quer outro material e objeto, mas ele se manifesta de maneira distinta. 
Esse argumento da distinção é explorado a partir da noção que experiência 
da percepção é diferenciada a cada experiência corporal singular. E mesmo 
que se exerça a redução fenomenológica, na qual Husserl expressa como 
primeiro passo, o sujeito deve ainda permanecer fiel às experiências e suas 
formas, dessa forma a experiência perceptiva ainda se refere ao nosso cor-
po do mesmo jeito que se refere aos inúmeros objetos percebidos. 

Outro ponto de destaque sobre experiência perceptiva é que ela é sem-
pre uma percepção em natureza, ao olhar uma obra de Amy Sh erald eu 
sempre a vejo a partir de certo ângulo, altura etc. A experiência perceptiva de 
cada sujeito é sempre orientada, até quando a pintura está apenas presente 
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nos olhos da mente, e do corpo. Essa noção de orientação permite a Husserl 
trabalhar com o seu conceito de ponto-zero de orientação (zero-point orien-
tation). Essa noção descreve que o corpo serve de ponto de referência, que 
em conjunto com a posição do objeto, determina a forma na qual esse objeto 
será percebido. O elemento da localização e da orientação pressupõe assim 
uma existência corpórea do espaço que se possui a experiência. 

Destaca-se ao fato que imerso na experiência perceptiva do sujeito 
está uma rede de condicionais que registam possíveis de outras experiên-
cias perceptivas. Retornando ao exemplo da pintura, seu eu me movimentar 
para mais próximo ou distante da peça terei uma visão distinta, se obtiver 
a opção legal de tocar na peça sentirei a texturas das pinceladas, nesses 
casos essas experiências condicionais, que Husserl vai chamar de motiva-
ção são essenciais ao que autor vai chamar de experiências como seres ou 
como objetos materiais. Contudo essa visão de motivação da percepção 
não é aceita por Merleau-Ponty, já que essas características de percepção 
envolvem, mesmo que implicitamente, meios aos quais concebem a per-
cepção como o formato de julgamentos. Mais adiante neste trabalho será 
explicitado como a noção de percepção. 

E o segundo ponto sobre as duas definições sobre o corpo para Hus-
serl: é que o corpo e a sua experiência corpórea desempenha um papel 
essencial com relação à possibilidade de formas diferentes de intencionali-
dade, isto é, a possibilidade da experiência que é ou é sobre outros objetos 
que não são o próprio corpo. Cerbone desenvolve este noção de Husserl 
como uma afirmação constitucional; dessa forma a constituição na expe-
riência entre vários tipos de objetos que em envolve o corpo. Por envolver 
Husserl expressa maneira fenomenológica da palavra. Para que se tenham 
as experiências que são sobre os vários tipos de objetos, o sujeito precisa 
experienciar sua a própria incorporação, que possui um corpo. Esses obje-
tos nos quais Husserl descreve como; objetos espaciais e temporais, que 
possuem materialidade, alguns exemplos são: pedras, árvores, cadeiras e 
mesas. Dessa forma o autor afirma para que o sujeito possua a experiência 
com esses objetos o sujeito precisa ter tido a experiência da incorporação. 
Nesse ponto, Cerbone no capítulo Merleau-Ponty e a Fenomenologia da 
Percepção; em Compreendendo a Fenomenologia, expõe uma citação de 
Husserl retirada de sua obra Ideal, na qual ele exprime que: “O Corpo é, 
em primeiro lugar, é o meio de toda percepção, e está necessariamente en-
volvido em toda a percepção”.( Ideas II: §18 cit. Cerbone pág.100). Dessa 
forma o corpo é percebido como um corpo vivo. 

Um destaque para a construção fenomenológica de Merleau-Ponty é 
o seu exercício metodológico no qual ele se utiliza de pesquisas empíricas 
das chamadas ciências naturais, a psicologia e a linguística.  Dessa forma o 
autor apresenta uma ampla crítica à compreensão positivista sobre a per-
cepção, afirmando que a para a ciência positivista a percepção como algo 
distinto da sensação, ela é o ato pelo qual a consciência apreende um dado 
objeto, utilizando as sensações como instrumentos. 
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Contrariando tal concepção Merleau-Ponty explora noção de percep-
ção pela psicologia Gestalt (configuração), uma teoria que prioriza a formas 
significativas intrínsecas as experiências perceptivas. Através dessa psico-
logia a percepção é compreendida por todos, não existindo a percepção de 
sensações elementares e objetos específicos isolados. Uma segunda contri-
buição para fenomenologia da percepção é a introdução da arte, principal-
mente os trabalhos de Cézanne e Matisse, explicitando que a arte possui a 
capacidade de criar sentidos e significados que não seguem modelos espe-
cíficos. 

Para Merleau-Ponty a noção de percepção está intrinsecamente vin-
culado ao conceito de sensação. É nesse momento o autor propõe uma crí-
tica ao intelectualismo e empirismo, pois estes desenvolve sensação como 
um estado ou uma qualidade, ao contrário, para Merleau-Ponty a sensação 
é elemento que está em movimento. Por movimentos, o autor desenvolve 
que são eles que acompanham a relação entre a percepção e o mundo. Na 
Fenomenologia da Percepção, quando autor discute o mundo percebido, 
ele descreve que o sujeito da sensação; não é um pensador que nora uma 
qualidade, nem um meio inerte que seria afetado ou modificado por ela; é 
uma potência que co-nasce em um certo meio de existências ou se sincro-
niza com ele. 

A noção de percepção perpassa também pela atitude corpórea, pois 
na fenomenologia da percepção, apreensão dos sentidos só se faz pelo o 
corpo. E por corpo Merleau-Ponty o descreve como um poder de expressão 
natural3. Merleau-Ponty destaca o caráter de presença permanente (per-
manent presence) do corpo na experiência perceptiva. Por presença perma-
nente do corpo o autor distingue entre a permanência de facto, permanência 
na prática, de um objeto ou de um órgão sendo comparado a uma peça que 
está sempre a acessível. Que ao contrário, é pelo fato que as ações em que 
o sujeito se envolve por hábito incorporam a ele mesmo instrumentos que 
o faz parte da estrutura original do seu corpo.  É nessa noção de presença 
permanente do corpo por Merleau-Ponty, evoca o conceito de ponto-zero 
de orientação de Husserl. Pois Merleau-Ponty trabalha com o corpo como 
base (ground) e essa noção fazem referência a permanência primordial no 
mundo de objetos exteriores nos quais o autor afirma que; “de um domínio 
perceptivo sobre os quais o meu corpo tem a potência”(MERLEAU-PONTY. 
1999, pág. 136).  

Nesta concepção sobre a permanência do corpo, conduz a um corpo 
como um  objeto separado do mundo, uma crítica de Merleau-Ponty a psi-
cologia clássica, que também atua como forma de comunicação com este 
mundo, o que permite uma perspectiva do mundo e suas experiências em 
sua total amplitude. 

Portanto, este artigo se propõe a trabalhar com a fenomenologia da 
percepção de Merleau-Ponty, em especial, com os seus conceitos de per-
cepção, corpo e de presença permanente do corpo, aplicando no aconte-
cimento da ação penal movida pela promotoria do Estado de São Paulo 
3-Fenomenologia da Percepção pág.246
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contra o cirurgião plástico Roberto Farina. Como foi afirmado previamente, 
a acusação incrimina o médico pelo crime de lesão corporal gravíssima pela 
cirurgia de redesignação sexual de Waldirene Nogueira.

 O trabalho objetiva analisar um argumento aplicado pelos dois lados 
da disputa judicial: o diagnóstico de Transexualísmo.  O transexualísmo foi 
um termo utilizado tanto pelo Manual de Diagnóstico Estatístico de Trans-
tornos Mentais, desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria, 
quanto pela Classificação Internacional de Doenças, constituído pela Orga-
nização Mundial de Saúde, no qual expressava esse transtorno como um 
distúrbio entre o corpo e mente, uma psicopatia que causa o sujeito uma 
insatisfação pelo seu próprio corpo. 

Os argumentos principais utilizados pela defesa e a promotoria se 
diferem, enquanto que o primeiro se utiliza de referências da medicina psi-
quiátrica a justificar a intervenção cirúrgica como único elemento de cura. 
Por outro lado a promotoria se utiliza de um discurso conservador, com 
certos elementos criacionistas que expressam que a melhor forma de tra-
tamento para tal transtorno é a terapia reabilitadora. 

Corpo, percepção e o caso Roberto Farina.  

A partir da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, que des-
creve o corpo como um sistema acabado de equivalências e transposições 
interseccionais 4. De tal forma o corpo não é um simples objeto entre ou-
tro no mundo, mas um sistema complexo e sensível em relação a outros 
e que reflete os sons, cores e significações nas respostas que se exprime. 
A partir de tal concepção pode-se traçar uma linha condutora por meio da 
noção de Transexualísmo imputada a Waldirene, tanto pela acusação como 
a defesa no processo movido contra o Dr. Farina. Intitular a um corpo como 
transgressor, estranho ou até patológico, por consequência atribui-se várias 
características e elementos que constituem o então chamado corpo normal. 

Na descrição exposta, na entrevista de Waldirene a BBC Brasil em 
2018, pelo jurista Messias Piva afirma que se deve ignorar o sentimentalis-
mo dos médicos a Waldirene e sua alusão e sonho em ser mulher, e que ela 
é um doente mental. Em seguida na mesma publicação exibe-se a recorte 
de falas do Ministério Público no qual refere à Waldirene como; monstro, 
prostituta, homossexual, mutilado. Em primeiro lugar constata-se a recusa 
explícita de se utilizar o nome ou qualquer artigo feminino ao se referenciar 
a Waldirene, excluindo o termo prostituta. Segundo ponto é a utilização do 
termo homossexual e prostituta, ambos descritos e aplicados neste caso, 
como a ação de um homem que participa de atos sexuais com outros ho-
mens. E o terceiro ponto é que os termos mutilado e mostro nesse contexto 
possuem uma noção praticamente frankensteiniana.

Todos esses elementos expõe é as subjetificação inseridas em um diag-
nóstico específico de Transexualísmo. Todas essas quatro palavras caracteri-
zam o corpo de Waldirene para além de transgressor, ele é perigoso, impuro, 
4-Fenomenologia da Percepção, 1999, pág.315. 
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libertino e incompleto. Enquanto em certas patologias existe uma benevolên-
cia para com o doente, ao contrário neste caso existe um ataque declarado 
a Waldirene. Uma das justificativas possíveis seja pelo fato que o corpo de 
Waldirene desapropria a categoria binária do sexo, e com isso confrontando 
uma estrutura que forma a sociedade brasileira, e outras sociedades, que são 
os papéis de gênero e por consequência a desigualdade social. 

Contudo a partir da leitura de alguns dos recortes já citados acima se ex-
pressa a seguinte sentença: “Tais indivíduos, portanto, não são transformados 
em mulheres... através de uma anômala conformação artificial” 5. Esse trecho 
esclarece que não é o simples fato dos desejos interpessoais de Waldirene de 
ser uma mulher, mas é pelo fato que ela agiu sobre esses desejos pelo processo 
cirúrgico. É nesse fator artificial que se fundamenta a percepção sobre o corpo 
de Waldirene. Pelo fato que a intervenção cirúrgica transformou um elemento, 
que de acordo com a promotoria, é imutável. Já que Waldirene, mesmo após 
os procedimentos cirúrgicos, ela não pode ser considerada uma mulher já que 
a partir dessa leitura, o sexo é um caractere definido ao nascer, permanente 
até o falecimento. 

Essa percepção do corpo sexuado como imutável e rígido, vai de encontro 
com a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, já que para ele a  manei-
ra humana de existir não está fundamentada em uma essência proveniente do 
seu nascimento, e que tudo que forma o ser humano é a partir das situações 
de fato que ele a possui. Ao contrário dessa perspectiva, os elementos que 
constituem a noção apresentada anteriormente pela promotoria assumem uma 
conotação essencialista de uma formação embrionária da experiência do corpo. 
Tal noção é reflexo da perspectiva embrionária da produção de conhecimento e 
de fé no Brasil: o cristianismo. 

Primeiramente, evidencia a distinção entre o cristianismo como produtor e 
facilitador do conhecimento e o cristianismo como instituição de religiosa. O ob-
jetivo deste trabalho não é denunciar a influência de um sistema de fé específico, 
já existem trabalhos melhores sobre isso6, o propósito da utilização analítica do 
cristianismo é de construção de certa base de conhecimento que influenciou e 
influencia o sistema jurídico legal brasileiro. Nesse exercício propõe-se a aplicar o 
movimento fenomenológico inicial de colocar o “cristianismo” entre as aspas.

 Dessa forma numa breve revisão sobre a o berço da tradição jurídica 
brasileira que se formam nas faculdades de direito no Brasil. O direito como 
profissão institucionalizada nas escolas de ensino superior foi um movimento 
de independência científica da colônia Brasileira e suas relações com Portugal. 
Essas instituições também serviram como uma forma de que a Igreja Católica 
configurou para participar desse novo arranjo político brasileiro. Por exemplo, 
a primeira estrutura física da Escola de direito no Recife era localizada no Mos-
teiro de São Bento de Olinda, particularmente uma ordem que segue uma ten-
dência para a formação de bacharéis. 

Para o “cristianismo” o nascer do corpo se inicia a partir de Deus que 
faz o homem do barro, em seguida a partir da costela do primeiro homem 

5-Trecho de entrevista conferida pela BBC Brasil em março de 2018, acesso 20/07, 14h. 
6-Paula Montero; Religião Pluralismo na esfera pública brasileira. 
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se faz a mulher, e por seguinte nasce à população mundial. Nessa primeira 
descrição pode-se correlacionar esses dois elementos com a percepção do 
corpo de Waldirene descrito pela promotoria. O fato que é pela força e von-
tade de um ser superior, onipresente e onipotente que inicia a existência de 
toda uma espécie é Ele que escolhe como todos e todas adentramos a este 
mundo. 

Portanto, Waldirene e outros (às) indivíduos não-binários, estão ex-
plicitamente colidindo com tal noção quando esses escolhem por iniciar o 
processo de Transição, sendo este cirúrgico ou não. Esse comportamento 
não é aceito, e as práticas libidinosas desses indivíduos precisam ser corri-
gidas, e nesse caso com uma terapia de conversão. 

Da mesma, para a promotoria a posição na qual se insere o médico 
Roberto Farina vai de conflito a percepção do direito cristão explorada nes-
se capítulo. A transgressão do médico não pode ser comparada da mesma 
forma a qual os sujeitos não binários. Principalmente, porque o Dr. Farina 
está sob a tutela do apadrinhamento do exercício médico que não lhe con-
cede uma posição sacrossanta na sociedade, mas oferece vários benefícios 
simbólicos em um arranjo de processo criminal. 

É em uma fala referida pelo promotor do caso Dr. Messias Piva que 
a percepção sobre papel do Dr. Roberto Farina fica clara, o promotor relata 
que; “Não deve o jurista impressionar-se com as atitudes sentimentais ex-
pressas por Waldir e afirmadas, com certo sensacionalismo pelos médicos, 
mediante alusões ao ‘seu sonho de ser mulher’”. (BBC Brasil, 2018) Essa 
referência sobre médicos sensacionalistas estabelece claramente qual gran-
de falha efetuada pelo médico; é assumir que esse transtorno de identidade 
sexual existe, e que sua forma de tratamento é o procedimento cirúrgico. 

A característica da benevolência vai ser utilizada no contexto da de-
fesa ao médico, sendo discutida em seguida, mas destaca-se aqui como a 
benevolência é utilizada aqui pela promotoria como uma consequência do 
comportamento dos médicos, seja ele o próprio Dr. Farina quanto os médi-
cos do instituto médico legal, os quais outorgaram o laudo no qual expressa 
Waldirene como uma mulher. 

Esses comportamentos de figuras médicas que carregam as próprias 
cargas de competências simbólicas, descritas anteriormente, encarados 
pela promotoria como uma falha de comportamento profissional, pois o 
mais correto a fazer nesse caso seria a terapia de conversão. Contudo, 
destaca que apenas um dos médicos que atendeu a Waldirene, médico ci-
rurgião, foi acusado por lesão corporal gravíssima. Uma justificativa de tal 
caso se fundamenta no que foi discutido anteriormente sobre união direito 
com tradição cristã, pois é no processo cirúrgico que se fundamenta o pro-
cesso de interferência humana na vontade Deus, interferindo aquele que 
pode ser descrito como construção primordial de sua dádiva, o homem feito 
a sua imagem e semelhança.

Por outro lado a defesa do cirurgião Roberto Farina, que também se 
baseou n argumento do transtorno mental de Waldirene, se fundamentou 
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em duas justificativas para a absolvição da condenação; que a única forma 
de tratamento para tal transtorno é a partir do procedimento cirúrgico, e 
cabe ao médico a decisão desse procedimento. 

Enquanto que os argumentos da promotoria se baseavam em uma 
alusão religiosa sobre corpo de Waldirene, a percepção da defesa sobre 
os acontecimentos se distanciava de tal alusão, chamando tais recursos 
de demagogia, preconceito. Destaca-se também que em seu parecer, que 
posteriormente se torna o artigo Transexualísmo, Cirurgia e lesão corporal, 
o jurista Heleno Cláudio Fragoso, elabora uma seção em que diferencia ex-
plicitamente o que a homossexualidade e porque a transexualidade não são 
semelhantes, uma resposta clara a fala do promotor Messias Piva. O primeiro 
argumento da defesa se fundamenta a partir da construção da experiência 
da Transexualidade como um transtorno de incompatibilidade entre o corpo 
a identidade psicossocial de um sujeito. O advogado Fragoso se utiliza da 
definição da Associação Paulista de Medicina sobre o assunto; “transexual é 
o indivíduo com identificação psicossexual oposta aos seus órgãos genitais 
externos, com o desejo compulsivo de mudança dos mesmos” 7.

Essa noção remete claramente a psicologia clássica na qual há uma 
separação entre corpo e mente, mas tal conceito também implica em uma 
sujeição de Waldirene ou qualquer indivíduo Trans. a sua própria condição 
de portador de um transtorno. A identidade Trans. e suas representações 
não são implicadas aqui como atos performativos, mas sim parte de uma 
conjuntura de sintomas que por consequência levam a um diagnóstico. Essa 
concepção de um paciente de transtorno implica assim uma inculpabilidade 
a Waldirene, ela não é responsável pela condição que lhe toma e dessa for-
ma não possui culpabilidade a qualquer transformação em seu corpo com 
finalidade terapêutica. 

O segundo elemento que fundamenta absolvição do cirurgião se ba-
seia em distinguir os trabalhos dos profissionais médicos e a jurisprudência 
do direito. Isso implica que primeiramente em definir os ofícios do profissio-
nal da saúde e sua subordinação à prática da medicina.  Novamente se utili-
za aqui de uma seção do o artigo Transexualísmo, Cirurgia e lesão corporal 
denominada Os autos da causa no qual o advogado Fragoso apresenta o 
réu Dr. Roberto Farina; 

O acusado é médico ilustre, dedicando-se à cirurgia plás-
tica, atividade em que alcançou prestígio e renome, ten-
do atividades universitárias e dignidades acadêmicas que 
conquistou por concurso. É autor de diversas obras de sua 
especialidade. (Fragoso, Heleno Claudio, 1979, pág. 25)

Essa fala destaca a posição a qual o réu se dispõe; como um profissio-
nal da medicina, que se sustenta em um simbolismo de prestígios que ape-
nas tal carreira profissional evoca. Em seguida o jurista descreve o processo 
no Waldirene se torna paciente do médico a partir de um encaminhamento 
por outros profissionais médicos que realizados exames anteriormente, foi 

7-Heleno Claudio Fragoso, 1978 pág. 29.
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concluído o diagnóstico de Transexualísmo. Ao desenvolver dos seus argu-
mentos é explícito que todos esses passos são descritos  com a finalidade de 
descrição de um caminho de tratamento que não abrange nenhum elemento 
da ilegalidade, sendo comum a qualquer sujeito que sofre desse transtorno.

A conclusão desse caminho processual leva, ao que o jurista com o 
apoio da comunidade médica nacional e internacional, ao processo cirúrgico 
que é explicitado como uma intervenção terapêutica necessária8.  Essa jus-
tificativa apresentada também pelo laudo do Instituto Médico Legal de São 
Paulo no qual descreve a configuração física de Waldirene; 

“Mamas desenvolvidas, adiposidade corpórea grácil, do tipo 
feminino pêlos pubianos também de disposição feminina”... 
“o tratamento desses indivíduos, bem diagnosticados e 
isolados dos homossexuais, tem sido cirúrgico, através da 
emasculação, acrescida de neovagina cirurgicamente cons-
tituída, associada ao tratamento hormonal”.... “a experiên-
cia, já grande, levada a efeito em diversos países, mostra 
que o tratamento pela psicoterapia psicanalítica ou pela psi-
quiatria, revela-se inútil e sem resultado benéfico, em nada 
modificando o estado do transexual adulto”.( Instituto Médi-
co Legal citado por Fragoso, Heleno Cláudio, 1979, pág. 26)

Assim se sustenta a noção a qual o procedimento cirúrgico na área 
médica era a forma de tratamento mais necessária para a condição na qual a 
paciente se encontra. O que se explora agora é a inflexibilidade jurídica que 
existe no Estado de direito para pessoas em condições semelhantes à Waldi-
rene. As esferas de direitos civis como de mudança de nome e marcador de 
gênero em documentos e certidões não possibilitam uma transição para con-
tinuidade de uma vida pública com essa nova identidade. Com isso o jurista 
se apoia em dois pressupostos sobre o exercício regular do direito na inter-
venção cirúrgica: o consentimento e o interesse ou recomendação médica.

Ambos os pressupostos foram explicitado anteriormente neste arti-
go, o que explicita neste momento é a inferência desse argumento sobre a 
defesa do cirurgião Roberto Farina. O objetivo da defesa é afasta dissonância 
que está presente no âmbito jurídico para que explicitar inculpabilidade do 
réu neste caso. Já que os únicos elementos que poderiam ser transgredidos 
neste processo que são o consentimento e a recomendação médica, não 
foram. A responsabilidade então se aplica uma irredutibilidade do direito, 
e que em todas as capacidades nas quais o Dr. Roberto Farina atuou rigo-
rosamente nos limites do exercício regular de direito, não tendo praticado 
crime algum9·.

Dessa forma, nem Waldirene é responsável por sua situação, já que 
foi atribuída a ela o transtorno, não havendo uma causa explícita a sua 
condição. Contudo esse transtorno, já diagnosticado e iniciado as terapias 
hormonais só haveria por finalidade o procedimento cirúrgico. Procedimen-
to pelo qual foram respeitas todas as regras que são imputadas no exercício 
da medicina, e não ultrapassando a esfera do direito.  
8-Heleno Claudio Fragoso, 1978 pág.26
9-Heleno Cláudio Fragoso, 1978 pág.34
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Nesses termos se encerra a defesa do médico, vitimando Waldirene e 
exacerbando o caráter do réu como um profissional da medicina. 

Considerações Finais 

O artigo se propôs analisar o fato empírico que foi processo legal de-
ferido contra o médico Roberto Farina com os conceitos; percepção, corpo 
e seu caráter de presença permanente originários do autor Maurice Mer-
leau-Ponty. Durante o exercício de construção desse trabalho, foi analisado 
também a construção patologia (Transexualísmo) e como este argumento 
foi fundamental para os trabalhos dispostos tanto pela promotoria quanto 
pela defesa no processo judicial. 

Destaca-se aqui que Merleau-Ponty não desenvolveu em sua fenome-
nologia aspectos que envolvem singularmente a identidade Trans.. Contudo 
a partir de suas asserções sobre o corpo e como ele se dispõe se diferencia 
entres outros objetos no mundo pode afirmar que o autor seria contrário 
a uma interpretação da pessoa Trans. partir da dissociação entre mente e 
corpo, na qual se fundamenta a o transtorno mental descrito acima. Para 
Merleau-Ponty o corpo é o meio de comunicação com o mundo sendo um 
horizonte no qual as experiências só possíveis através dele. 

Dessa forma o corpo não está dissociado em segmentos de mente e 
massa corpórea, ele participa das experiências no mundo como um todo, se 
utilizando dessas experiências na construção de práticas e relações. Sen-
do assim, que o corpo de Waldirene quando se expressa a partir das suas 
experiências como mulher Trans. associando as suas experiências com a 
feminilidade e como as outras pessoas percebem o seu corpo. 
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O DEFICIENTE FÍSICO, SEU CORPO E SUA SEXUALIDADE

LENISE OLIVEIRA LOPES
UFPB - Universidade Federal de Paraíba

Nesse artigo falo da pessoa com deficiência física, embora no título use 
o termo deficiente físico propositalmente, por ser mais usado comumente, en-
tretanto, o termo considerado atualmente correto é - pessoa com deficiência. 
Procuro trazer a tona o sentimento silencioso, perturbador, corrosivo e violen-
to. Esse sentimento é traduzido comumente pela palavra - exclusão. Exclusão 
na atualidade torna-se um conceito complexo usado em diferentes áreas do 
conhecimento e que deixa imensa dubiedade no que tange aos pontos de 
vista ideológicos, que giram em seu entorno. O conceito de exclusão é muito 
usado nas análises econômicas, as quais abordam a exclusão como sinônimo 
de pobreza, outras análises centradas no social expressam a exclusão como 
discriminação, mas conforme Sawaia (2001) é fundamental compreender-se 
exclusão como injustiça social, isso considerando o campo social subjetivo, 
físico e mental. Interessa-me particularmente a visão da exclusão sob o ponto 
de vista ético e psicossocial, porque neste texto falo da minha própria vivência 
mais recente, que é viver com um corpo deficiente.

Tomo essencialmente a exclusão sob a ótica psicossocial, onde se en-
tende que nesse conceito contem dois elementos mediadores muito evidentes 
- são os preconceitos e os estereótipos. Segundo Denise Jodelet (2001, p.99):

O preconceito é um julgamento positivo ou negativo, for-
mulado sem exame prévio a propósito de uma pessoa ou 
de uma coisa e que, assim, compreende vieses e esferas 
específicas. Disposto na classe das atitudes, o preconcei-
to comporta a uma dimensão cognitiva, especificada em 
seus conteúdos (asserções relativas ao alvo) e sua forma 
(estereotipia), uma dimensão afetiva ligada às emoções e 
valores engajados na interação com o alvo, uma dimensão 
conativa, a descrição positiva ou negativa. [...] os este-
reótipos são esquemas que concernem especificamente os 
atributos pessoais que caracterizam os membros de um 
determinado grupo ou de uma categoria social dada. Eles 
são considerados como resultantes de processos de simpli-
ficação próprios ao pensamento do senso comum.
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Pode-se compreender que preconceitos e estereótipos definem e 
constituem a exclusão. Segundo Jodelet (2001, p. 59).“[...] essas duas no-
ções, frequentemente mal diferenciadas senão confundidas, designam os 
processos mentais pelos quais se operam a descrição e o julgamento das 
pessoas ou de grupos, que são caracterizados por pertencer a uma catego-
ria social ou pelo fato de apresentar um ou mais atributos próprios a esta 
categoria.” 

Tendo esses limites colocados, escolho como objetivo principal des-
se texto revelar a minha própria experiência como deficiente dentro de 
uma perspectiva psicossocial, considerando também meu corpo e a minha 
sexualidade. Os objetivos específicos são a) identificar as barreiras que 
afetam e impedem a reconstrução do corpo; b) explicitar os caminhos de 
superação que são construídos para o reencontro com o próprio corpo e 
a aceitação das novas impossibilidades individuais. Escolhi como caminho 
metodológico principal as orientações da técnica de História de Vida e a 
Pesquisa Bibliográfica para construção da fundamentação teórica apoiada 
em autores como: Laville e Dionne (1999).Outra técnica usada foi narrativa 
autobiográfica, onde sou sujeito e objeto de observação. Procurei manter o 
foco apenas em alguns aspectos vivenciados por mim. Busquei não destacar 
hipótese, mas concentrar na problemática básica que delimita as reflexões. 
O problema central demonstrado passa por indagações e depoimento sobre 
as barreiras sociais e psíquicas enfrentadas por mim como uma pessoa com 
deficiência física.

É extremamente oportuno fazer-me entender, ser ouvida e convidar o 
leitor a uma reflexão sobre: como andam as relações com aqueles/as, os/
as quais são pessoas com deficiência física? Como as diferenças são com-
preendidas? Levando em conta que estas diferenças giram em torno do 
campo físico, subjetivo e mental é comum que se julgue certas pessoas 
com deficiência física como alguém que também tem deficiência mental. 
Não quero dizer com isso que essa é uma interpretação maldosa ou cruel 
feita pelas pessoas, mas, entendo simplesmente que o despreparo do ser 
humano diante do que ele não conhece é muitas vezes incomensurável. As 
pessoas ficam confusas sem saber como agir e perdem completamente a 
naturalidade e espontaneidade que teriam ao agir com qualquer outra pes-
soa considerada normal. A estranheza causa paralisia e afastamento. Como 
objeto e sujeito dessa análise, tenho percebido que qualquer elemento que 
escape do padrão de um corpo humano idealizado como “normal” pode 
causar impacto no outro e automaticamente esse outro se vê perdido sem 
saber lidar com o que ele considera ausência de um elemento que compõe 
um padrão, considerado normal no plano ideal. Fugir desse padrão é uma 
forma de causar as mais diversas reações de desordem naqueles que inte-
ragem com o deficiente. São inúmeras formas de sentimentos que surgem 
nas relações sociais entre pessoas com deficiência e os considerados nor-
mais.  Entre esses comportamentos destaco alguns que podem vir de pes-
soas de diferentes classes sociais e diferentes formações intelectuais, cito 
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como exemplo: a repulsa, a descrença, o descrédito, a redução e minimiza-
ção da deficiência que a pessoa apresenta, essa é a típica atitude que induz 
as pessoas a negação e a negligência em relação ao limite concreto que a 
pessoa com deficiência enfrenta. Mas, o pior dos comportamentos que a so-
ciedade oferece é a invisibilidade da pessoa com deficiência. É o mais forte 
dos sentimentos, talvez seja este o mais abrangente - é a negação da pes-
soa com deficiência como sujeito social possuidor/a de certas habilidades e 
capacidades. Quando se trata de habilidades é algo que fica extremamente 
confuso, pois em inúmeras situações certas habilidades exigem condições 
físicas, motoras que nem sempre a pessoa com deficiência pode alcançar. As 
oportunidades podem ser criadas conforme cada indivíduo e para cada tipo 
de deficiência, pois hoje mais do que nunca existem formas adaptativas.  O 
que ainda ocorre é que muito antes de se pensar numa maneira de adapta-
ção, as oportunidades são negadas. São negadas pelo desconhecimento dos 
tipos de deficiência, então, é excluído pelo o que chamo de “algo que falta” 
e, que, portanto, se existe “algo que falta” faz a diferença - é a ausência, a 
diferença que incomoda e causa exclusão. Ora, o que afirmo não está apenas 
na ordem da adaptação e normatização do indivíduo, mas na ordem da sub-
jetividade e legitimação social. Nesses campos ordenam-se as contradições 
como a negação da pessoa com deficiência e a aceitação unida com a culpa-
bilidade individual e institucional. O discurso da culpabilidade impera como 
uma necessidade de manutenção da própria contradição social. São compor-
tamentos que alimentam e perpetuam o sistema social e cultural que se vive.

Dentro desse campo da contradição como fruto do funcionamento do 
sistema, a pessoa com deficiência expressa as mesmas contradições e jun-
to a elas manifestam perda de identidade, perda de sociabilidade, perda de 
afetividade, perda de consciência de si, entre outras perdas. 

Como sobrevivente do processo de exclusão, ainda arduamente no 
combate diário as forças de supressão do meu eu, vejo a exclusão da pes-
soa com deficiência de modo geral como de outros sujeitos considerados 
minorias sociais, ou dos milhões de pobres economicamente falando é parte 
da sociedade e, além disso, sustenta a ordem social. Mesmo assim sendo, 
essa ordem social não está cristalizada e comporta ações transformadoras 
e movimentos de mudanças de certas visões arcaicas que induzem muitos 
grupos sociais a dor e ao sofrimento. Sabe-se que historicamente não se 
conquistou nenhum avanço nas relações humanas sem sofrimento de mui-
tos. Cabem nesse processo as ações conjuntas e individuais que redundam 
na construção de uma consciência social e individual de respeito e acolhi-
mento da pessoa com deficiência.

Percebo indivíduos que demonstram dúvida em oferecer ajuda a pes-
soa com deficiência física. Procuram não oferecer ajuda, porque fazem uma 
leitura de que ao oferecerem podem causar constrangimento. Ora, trate a 
pessoa com deficiência física antes de tudo como ser humano, e se visto 
como tal certamente ofereceria ajuda, apoio, acolhimento, afeto, carinho, so-
lidariedade e compaixão. Estes sentimentos são atributos humanos e devem 
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ser compartilhados entre todos os seres do Planeta Terra. Na dúvida entre 
fazer ou não fazer algo em prol de uma pessoa com deficiência física, pense 
antes de tudo que essa pessoa é um ser merecedor da generosidade huma-
na como você também é. Então, não ignore a pessoa com deficiência física 
e ofereça sua ajuda! Pergunte a própria pessoa com deficiência física se ela 
está precisando de ajuda. A pessoa com deficiência física não mede o tama-
nho da ajuda. A importância do apoio na vida dessas pessoas com deficiência 
pode ser exatamente aquela parte que o deficiente não tem, ou seja, aquilo 
que lhe é ausente. Uma simples atitude de alguém, um simples gesto pode 
ser decisivo. Faz uma grande diferença qualitativa.

Quantos de nós estaríamos dispostos a assumir essa empreitada? 
Quando faço esse questionamento é porque tenho observado uma redução 
e não um aumento de indivíduos que dediquem parte de suas vidas a ques-
tões sociais ou especificamente - as pessoas com deficiência física.

Sofri uma queda que me deixou uma lesão medular, perda de dois 
discos e várias lesões em diferentes nervos da cauda equina em plena ma-
turidade da vida produtiva e ativa. Tornei-me deficiente há quatros anos e 
o aumento das sequelas foi um processo progressivo. A priori, apresentei 
certo domínio sobre meu corpo e aos poucos fui ganhando maior dificulda-
de para andar e para realizar inúmeros movimentos.  Hoje ando com muita 
dificuldade, com apoio de duas grandes muletas ou cadeira de rodas e en-
frento dores neuropáticas cotidianamente. A partir desse quadro, passei a 
ter dificuldade de ficar muito tempo em pé ou sentada. Tudo que envolve 
uso do corpo preciso realizar com muito cuidado e consciência, pois cada 
movimento que faço pode desencadear dores terríveis que são difíceis de 
serem controladas. Às vezes são movimentos nos braços, mas que afetam 
diretamente os nervos lesionados. Eventualmente são movimentos que 
afetam meu corpoalma1, porque de fato penso com meu corpo, pois ele é 
quem vive as experiências intensas ou não, profundas ou não a depender 
dos canais receptores– os meus sentidos.  

Pensar no meu corpo é admitir que estou diante do símbolo de maior 
apelo em termos imagéticos e escritos. Tenho posto em mim um dos 
elementos de ampla exploração e repercussão de todas as mídias e em 
toda a produção artística considerada culta ou popular. Observo que existe 
concretamente o elemento corpo que é o ser humano e que toma espaço em 
tudo. Existe um culto ao corpo como um deus, como se o corpo e o homem 
fossem coisas separadas e que às vezes ficam juntas. Poderia chamar de 
corpolatria, pois retoma a velha dicotomia de Platão só que agora invertida, 
dando ao corpo o grau de superioridade e poder. 

Se por um lado posso ver o corpo como um mito e objeto de desejo, 
por outro, vejo corpos que carregam e repercutem uma imensa carga de 
agressividade construída a partir do social. Essa agressividade se materia-
liza em diversas formas de negação e exclusão do corpo humano, assim 
como: rejeição ao corpo negro, ao corpo gordo, ao corpo idoso, ao corpo 
1-Nota: “CORPOALMA” é um termo que construí para definir o que entendo ser hoje essa união inseparável, a intei-
reza entre corpo e alma, a partir de todas as leituras que realizei na pesquisa no meu doutorado em Educação no 
Programa de Pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba.
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albino, ao corpo transexual ou ao corpo deficiente, estas são algumas entre 
outras formas de rejeição social do corpo, considerando que as variadas 
formas de exclusão mudam de acordo com as influências dos elementos 
culturais particulares do lugar de onde se fala. Essas formas de rejeição são 
em sua grande maioria interiorizadas pelas pessoas excluídas, levando-as à 
construção de sentimentos de não adequação, de inibição, de desconforto 
consigo mesmas, ou melhor, de vergonha de si e muitas vezes chegam ao 
suicídio2.

Reconhecer o corpo como uma construção social, cultural é 
compreender que por ele nada passa despercebido. O corpo é uma materia-
lidade que traduz uma ideia, incluindo uma parte material e outra imaterial. 
O que significa que o “outro”, os sujeitos sociais têm profunda participação 
na construção do nosso corpo seja na materialidade dele ou na imateria-
lidade. Acredito que já seria uma excelente contribuição refletir-se sobre: 
em que medida o que se faz ou se diz pode representar e afetar negativa-
mente o corpoalma das pessoas que convivemos no nosso cotidiano?

Breton (2009) explica que talvez o dualismo vivido hoje não seja mais 
entre o corpo e a alma ou o espírito e, sim, entre o corpo e o próprio su-
jeito. Por que o corpo assumiu a transitoriedade, e não mais faz o papel de 
lugar definitivo de um sujeito, ou seja, não é mais “a encarnação irredutível 
do sujeito” (BRETON, 2009, p. 28). O corpo vai sendo construído, porque 
ele é manipulável. A ciência e a tecnologia oferecem inúmeras formas de 
interferência nos corpos, as quais proporcionam modificações radicais que 
determinam a reconstrução de identidades e lugares de pertencimento nos 
espaços sociais.

Mais do que nunca se alarga a dimensão dos papéis do corpo huma-
no. Por exemplo, os corpos precisam estar prontos para usar as técnicas e 
as tecnologias do trabalho fabril, industrial; os corpos precisam garantir a 
produção e consequentemente o progresso. A relação corpo-máquina tor-
na-se essencial na modernidade. Breton (2009) fala de um corpo máquina 
que é totalmente maleável até mesmo com a ausência do eu e a sua trans-
formação em um simulacro do próprio corpo, que é também a transforma-
ção dele em mercadoria. Breton (2009) chega a atribuir, como máxima da 
modernidade, um corpo sem sujeito e sem afeto.

Estariam criando corpos sem sujeito e sem afeto? Em que medida 
você pode se incluir nessa construção social? Você já se perguntou isso? 
Compreendo que as ações sociais são limitadoras dos corpos uns dos ou-
tros, elas estão impregnadas de um mesmo caldo cultural, circundadas do 
mesmo imaginário coletivo.  Cabem reflexões profundas e autocríticas para 
percebe-se as ações automatizadas e poderia dizer que a participação em 
grupos terapêuticos com a atuação de profissionais da psicologia, da psica-
nálise ou também da psiquiatria podem contribuir na construção do auto-
conhecimento de cada um. Mas, além desses caminhos, existem inúmeras 
formas de mergulhar-se no silêncio e visitar a si mesmo.
2-Nota: No Brasil, os números são preocupantes: de 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do sui-
cídio — em 2016, a taxa foi de 5,8 por 100 mil habitantes. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/
Saude/noticia/2018/09/ministerio-da-saude-divulga-dados-sobre-casos-de-suicidio-no-brasil.html>.
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São inúmeras as formas inconscientes que elegemos no nosso coti-
diano e que afetam negativamente pessoas, criando marcas, irrecuperáveis 
em muitos indivíduos,entre eles as pessoas com deficiência, principalmente 
as pessoas com deficiência física.  Ouso-me falar num tom que parece ape-
lativo e a intenção pode até ser esta, pois como sujeito que vive a realida-
de de ser deficiente, uso a minha escrita para dizer a todos/as aqueles/as, 
principalmente os profissionais e “instituições e órgãos públicos” que lidam 
com inúmeras pessoas no seu cotidiano, que revejam as suas condutas éti-
cas, as suas relações de respeito e civilidade para com as pessoas com de-
ficiência.  Isso é uma ação que saí do particular para o público, é uma ação 
política. Em cada órgão público está uma pessoa que decide e estabelece 
prioridades e emergências a serem realizadas e cumpridas. 

SINTOCHEIRO DA NEGLIGÊNCIAE DA IMPACIÊNCIA NO AR QUE 
RESPIRO

As instituições e órgãos públicos e privadas não se mobilizam a fim 
de cumprirem as leis de acessibilidade que regulamentam e garantem a 
adequação dos lugares e ambientes para permitir a mobilidade das pessoas 
com deficiência física. É necessário esclarecer que estas pessoas, as quais 
apresentam dificuldades de mobilidade em grande número são pessoas 
com lesões medular e que ainda até podem se locomover, às vezes não 
são paraplégicos ou tetraplégicos, mas se locomovem com grande dificul-
dade e ao contrário da maioria do paraplégico ou tetraplégico, os quais não 
mais sentem dores neuropáticas, há por outro lado os deficientes que apre-
sentam lesões medular e lesões em nervos, como por exemplo, da cauda 
equina que sofrem de dores cotidianamente. Nesses casos a locomoção 
é uma grande armadilha, porque as dores aumentam ou pode se tornar 
uma espécie de gatilho que repentinamente é ativado e a dor torna-se in-
suportável, estabelecendo uma crise prolongada ou mesmo uma crise de 
dor tão intensa que se perde os sentidos. Portanto, ao ver alguém usando 
muletas com dificuldade de movimentar-se, com lentidão nos movimentos, 
certamente é porque o ato de andar tornou-se um dos grandes desafios e 
riscos para estes/as lesionados/as. As lesões medulares podem acontecer 
em graus diferentes. Imaginem o número de pessoas que são atingidas por 
balas perdidas diariamente no território brasileiro. Muitas dessas pessoas 
ficam com lesões medulares de diferentes graus. Tive oportunidade de con-
viver com inúmeros casos, pois estive internada no Hospital Sarah Kubits-
chek no setor de Lesão Medular e continuo meu tratamento de reabilitação 
neste mesmo hospital.

É oportuno lembrar algumas estatísticas publicadas em relatório da 
Organização das Nações Unidas3 (ONU) nos anos de 2014 e 2015. Hoje sa-
bemos através das mídias que os números aumentaram, mas a ONU ainda 
não publicou seu relatório atual.

3-ONU: Brasil lidera ranking de mortes por bala perdida na América Latina e Caribe. Fonte: Agência Brasil. 
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O ranking internacional mostrou que, das 741 ocorrências 
envolvendo balas perdidas na América Latina e Caribe, 197 
foram no Brasil, resultando em 98 mortos e 115 feridos. 
No segundo lugar, está o México com 116 casos (55 mortos 
e 77 feridos), seguido da Colômbia com 101 ocorrências 
(40 mortos e 74 feridos). No total, na América Latina e 
Caribe foram registrados 455 feridos e 371 mortos por bala 
perdida. (AGÊNCIA BRASIL)

Com números tão alarmantes temos uma geração de pessoas que es-
caparam da morte por balas perdidas, mas que ficaram lesionados/as para 
o resto da vida. Essas pessoas estão em todas as classes sociais e precisa-
-se aprender a conviver e acolher todas elas. Se o fato de conviver social-
mente com pessoas com deficiência física nos traz impaciência, porque na 
maioria das deficiências o lesionado perde o ritmo normal, ativo e se torna 
mais lento fisicamente ou apresenta transtornos emocionais - imaginem 
que as pessoas que assumem um ritmo cada dia mais acelerado precisa 
aprender a dividir o mundo com outros/as com ritmos corporais e mentais 
diferentes. O desenvolvimento da paciência é fundamental para que pes-
soas com ritmos diferentes possam conviver no mesmo espaço. É visível a 
impaciência demonstrada pelas pessoas na convivência com uma pessoa 
com deficiência física e o mesmo acontece no âmbito das relações amoro-
sas, as relações íntimas isso não muda. Imagine como estruturar a sexua-
lidade da pessoa com deficiência física? Esta pessoa apresenta inúmeras 
rejeições ao seu próprio corpo, as quais são criadas com ajuda de diversos 
elementos subjetivos existentes nos ambientes sociais, nos lugares em que 
vivem. 

Torna-se fundamental que seja compreendido que a identidade social 
e psíquica do indivíduo se define, também, através do corpo, portanto a sua 
sexualidade é também representada pela materialidade corporal. Quando 
se enfrenta alguma deficiência corporal consequentemente se enfrenta rup-
turas nas formas de representação da sexualidade.

Lembrando Touraine (2010, p.76) “A mulher vive as relações mais 
profundas consigo mesma,isto é, com as forças da vida e da morte a par-
tir das quais a inteira relação com ela mesma se move.”.Touraine (2010) 
comenta que uma mulher quando se define “eu sou uma mulher” está ten-
tando afirmar a sua identidade sexual, dando prioridade a relação consigo 
mesma. É como afirmar que ela existe por ela mesma e para ela mesma. 
Ou seja, quando ela se coloca como mulher não se trata de questionar a 
sua liberdade sexual, mas a afirmação de ser mulher é também afirmação 
da sexualidade na construção de si e não implica necessariamente a exis-
tência de um/a parceiro/a sexual. Esse discurso sobre a sexualidade da 
mulher ainda tem-se muito a dizer, entretanto, no que diz respeito a uma 
mulher deficiente essa sexualidade pode deixar de existir por certo tempo 
até que ela se reencontre com seu novo corpo, aceitando-o, respeitando-o 
e redescobrindo-se.  É um processo e precisa necessariamente de apoio 
terapêutico intensivo.
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Os movimentos feministas conquistaram espaços para as mulheres 
de hoje e estas se sentem “sujeitos”.De acordo com Touraine (2010, p.89):

Elas se afirmam assim como atrizes-para-si, conscientes das 
injustiças que sofrem, mas doravante animadas pela vonta-
de de serem atrizes, de produzir-se por elas mesmas, em 
particular através da construção da própria sexualidade. Es-
sas mulheres são atingidas pelas desigualdades e pela vio-
lência, sim, é verdade, e ninguém o poderia negar; mas 
elas manifestam também, e com grande intensidade, sua 
capacidade e sua vontade de agir;elas julgam-se mais livres 
do que dependentes e mais responsáveis do que submissas.

Traduzo-me como uma de tantas mulheres que vive hoje as con-
quistas realizadas por inúmeras mulheres que deram suas vidas a grandes 
lutas, em diferentes partes do mundo para que se pudesse ter certa inde-
pendência financeira, igualdade jurídica em muitos países, e possibilidades 
de denunciar certas violências, ainda que insuficiente, em particular na rea-
lidade brasileira. Hoje se tem canais de denúncia, mas não se tem formas 
concretas de proteção a essa mulher que denuncia.

 Entretanto, mesmo reconhecendo as diversas conquistas feitas atra-
vés das lutas feministas, sinto-me aprisionada de modo particular, ainda 
vivendo um processo de redescobrimento das minhas forças vitais, da mi-
nha energia impulsionadora para (re) despertar o prazer de viver – esse 
é o processo de reconstruir-se,reconstruir a sexualidade e a autoestima. 
Esse processo é vivido por todos aqueles que se tornam pessoas com de-
ficiência física, essencialmente quando se trata de uma mulher. Claro que 
alguns fatores como faixa etária pode acelerar esse processo de reconstru-
ção de si mesma, por exemplo: uma mulher que passa a ser uma pessoa 
com deficiência física em pleno estado de menor pausa conta com muitos 
agravantes na sua recuperação adaptativa. Ainda elementos como grupo 
familiar e amigos são fundamentais para que essa reconstrução seja menos 
dolorosa. Grupo de trabalho, também é fundamental para fortalecer os la-
ços de pertencimento e aceitação da pessoa com deficiência física.

Chamo a atenção para a questão de gênero que perpassa o fato da 
mulher com deficiência física.  Na mulher pouco se acredita na sua reabili-
tação, se comparada a um homem, pois em relação ao homem as crenças 
são outras. A mulher é percebida como frágil e como sua aparência física 
vale muito para sua aceitação em toda e qualquer situação e ambiente 
social, o que salta aos olhos de todos é a sua deficiência, é seu corpo, en-
quanto os homens quase nem se percebe. É como o cabelo grisalho – no 
homem é charmoso, na mulher é visto como desleixo. São pesos e medidas 
totalmente diferenciadas. 

De acordo com Touraine (2010, p. 56):

[...] a construção de si opera-se antes de tudo pela se-
xualidade – e mais amplamente pelo corpo. É pelo corpo, 
e principalmente o corpo que deseja mais que também é 
ameaçado, que o retorno a si vence as aventuras no mun-
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do. E mesmo quando os termos empregados ficam soltos e 
podem assumir significados diferentes, eles indicam a con-
vicção e a experiência de quase todas as mulheres: é pela 
sexualidade que nós mesmas nos construímos; e o olhar 
que uma mulher tem sobre sua vida e que faz falar de vi-
tória ou derrota é comandado pela consciência da vitória 
ou da derrota de sua sexualidade. Resultado tanto mais 
impressionante que o vemos formulado também pelas mu-
lheres que têm uma vida profissional bem – sucedida.

Tem-se uma sociedade que estabelece para a maior parte do mundo 
uma ética onde apenas cabem os conceitos binários de saúde/normalida-
de e doença/desvio. A humanidade é muito mais que isso! Expressam-se 
ao mundo em muitas outras versões. Eu estou deficiente física, apresento 
várias sequelas, mas sou um sujeito social pensante, ativo e participativo, 
dentro das minhas possibilidades e limites que meu corpo oferece. Afinal 
quem é 100% em tudo que faz? A ideia de pessoa doente está associada 
diretamente a inutilidade. Um sujeito doente gera nas pessoas sentimentos 
de piedade ou até angústia. O doente, independentemente da especificida-
de da doença, normalmente é visto como fraco e como se fosse um fardo a 
ser carregado pela sociedade. A pessoa com deficiência física não pode ser 
vista como um doente, pois mesmo os doentes têm algo a oferecer a hu-
manidade nas inúmeras trocas de saberes. Necessita-se construir a noção 
de que a pessoa com deficiência física tem um corpo que precisa de espaço 
com dignidade e respeito, ou seja, onde haja a consciência cidadã e a ética. 
Trabalho em lugares que não tem elevadores e são prédios de dois andares 
ou três. Alguns prédios até tem elevadores, mas estão quebrados há muitos 
e muitos anos. Com isso sou impedida de participar de eventos ou solucio-
nar inúmeras questões referentes às minhas atividades profissionais. Por 
inúmeras vezes, ando com as muletas em passeios totalmente esburaca-
dos,mas o pior são as pessoas que passam,esbarram-se em mim quase me 
levando ao chão. Dentre estas pessoas podemos identificar todas as classes 
sociais, porque a falta de consciência está diluída no mesmo caldo cultural 
generalizado que envolve a sociedade como um todo. A diferença de classe 
eu não vejo como um elemento determinante nestes casos. O que diferen-
cia é a visão de mundo, é a visão ideológica do indivíduo e seu conjunto de 
valores morais e éticos.

Portanto, retomando o pensamento de Touraine (2010) a constitui-
ção de si que se opera através da sexualidade e mais amplamente pelo 
corpo, no caso da pessoa com deficiência física torna-se um grande desa-
fio. A construção desse corpo precisa do outro como espelho, como apoio 
e referência, mas a pessoa com deficiência física enfrenta dificuldade em 
estabelecer essas referências exatamente porque vive processos de exclu-
são de grupos constantemente. A inclusão de uma pessoa com deficiência 
física em qualquer grupo que promova atividades de sociabilização e troca 
de conhecimento implica muitas vezes na necessidade de oferecer genero-
samente apoio para que o deficiente possa se deslocar. A acessibilidade é 
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uma das maiores barreiras para uma pessoa com deficiência física. O ir e 
vir para a pessoa com deficiência física passa a ser limitado e às vezes só 
pode ser exercida com o compartilhamento, a ajuda de outras pessoas. A 
pessoa com deficiência física passa por imensa insegura em relação ao uso 
do corpo, a movimentação muitas vezes causa sensações que se aproximam 
do pânico. Principalmente se for uma pessoa que tenha dores neuropáticas. 
Estas causam instabilidade e exigem cuidado no modo de deslocamento do 
corpo, como: o tipo do meio de transporte, a velocidade, o tipo de assento. 
Se por um lado sinto em minha volta o cheiro da impaciência é porque fal-
tam pessoas que tenham alcançado graus de desenvolvimento humano que 
com simplicidade e espontaneidade exerçam a benevolência4, a alteridade e 
a responsabilidade social ao invés da negligência.

Busquei falar anteriormente sobre a sexualidade tendo dado a esse 
conceito certa amplitude, porém gostaria de focalizar dentro da sexualidade 
o prazer e o desejo sexual. Ambos são considerados como estados corporais 
complexos e que passam a ter um significado quando se tem um contexto 
e uma intenção. Marzano-Parisoli (2004, p.110) explica que “Na excitação, 
por exemplo, percebe-se imediatamente a unidade que existe entro o cor-
po e o eu: temos consciência, no nosso corpo, do ser corporal daquele que 
suscita nossa excitação, pois a excitação é sempre uma excitação, no nosso 
corpo a partir do corpo do outro.”

Em muitas situações eu já ouvi: “você é tão bonita, meu Deus, sinto 
tanta pena! Não merecia enfrentar esse problema!”. Frases como esta ex-
pressam níveis de compreensão da sociedade em relação ao trato com as 
pessoas com deficiência física. Pode-se deduzir que apenas as feias mere-
çam ficar com deficiência, ou se for feia e tiver deficiência, qual o problema? 
Já é feia mesmo. A piedade não é o que precisamos da sociedade, mas sim 
respeito acima de tudo como seres humanos, junto a isso a aplicação das 
leis que garantem dignidade as pessoa com deficiência.  

O olhar de alguém pode despertar sensações nas pessoas, o que pode 
implicar em excitação. No meu caso, sinto a minha sexualidade anulada por 
uma muleta, por uma cadeira de rodas, que também uso muito a depender 
da situação. Esses instrumentos chamados de tecnologia assistida e que 
passam a fazer parte do corpo das pessoas com deficiência física, anunciam 
uma deformidade, a qual as pessoas preferem manter distancia. Não se 
arriscam a fazer uma tentativa de aproximação. 

Existe o interesse natural entre pessoas aproximarem-se pela energia 
vital expressada através de um olhar, pelos gestos com as mãos, pela bele-
za de um sorriso, no encanto do dizer, na expressão do pensamento. Mas, 
hoje percebo que o meu corpo fica escondido por duas grandes muletas. É 
necessário que as pessoas com deficiência física busquem apoio terapêutico 
individual ou em grupos. É fundamental não ser passivo diante a deficiência 
e reconstruir a cada dia um sentido para sua existência. Especialmente ter 
4-Benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e 
empatia. Disponível em: https://www.significados.com.br/benevolencia. 
Benevolência também significa qualidade ou virtude do que é benévolo; boa vontade ou boa disposição de ânimo 
para com alguém. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/be-
nevol%C3%AAncia/

https://www.significados.com.br/benevolencia
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oportunidade de conviver com outras pessoas com as mais diversas formas 
de deficiência e descobrir como cada uma vai construindo os caminhos de 
superação e de pertencimento.  Principalmente, quando se enfrenta uma 
deficiência não congênita, mas aquela que aparece repentinamente ao longo 
da vida, aquela que você dorme sem deficiência e acorda com deficiência. 
Exatamente esta que todos estamos expostos.

Aproveito para sugerir ao leitor que faça uma revisão da sua relação 
com as pessoas com deficiência, de modo que ela possa ser ampliada sem 
julgamentos e com maior aceitação.

É fundamental o conhecimento das leis que garantem os direitos das 
pessoas com deficiência. Chamo a atenção para importância da Lei Nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, assinada pelos Presidentes do Brasil José Sarney 
e Fernando Henrique Cardoso, que “institui a tutela jurisdicional de interes-
ses coletivos ou difusos [...] disciplina a atuação do Ministério Público, define 
crimes, e da outras providências.” (BRASIL, 1989). 

Sem dúvida a pessoa com deficiência física precisa estar bem infor-
mada e atualizada no que diz respeito às legislações protetivas, buscar em 
inúmeros sites que oferecem informações e participar em fóruns de discus-
sões como troca de informações e aproximação com inúmeras pessoas que 
vivenciam desafios e barreiras iguais. Este é meio de trocas relevantes e 
abertura para o não isolamento. Só com o compartilhamento dos problemas 
pode-se ultrapassar e aceitar os limites físicos, os quais sem dúvida causam 
uma imensa desordem no corpoalma. O processo de aceitação pode ser um 
caminho longo. Há dias que choro de dor aguda, outros que choro de medo, 
fragilidade, ressentimento, angústia, saudade de tudo que eu podia fazer e 
não posso mais. É importante viver esses momentos, assumir isso e saber 
que eles são etapas de uma reorganização interna. Entretanto, por outro 
lado, existem momentos de resiliência.

Lembrando o que diz Antunes (2003, p.13) sobre resiliência: “[...] re-
presenta a capacidade de resistência a condições duríssimas e persistentes 
e, dessa forma, diz respeito à capacidade de pessoas, grupos ou comunida-
des não só de resistir às adversidades, mas de utilizá-las em seus processos 
de desenvolvimento pessoal e crescimento social.”

No Brasil há uma população de pessoas e grupos resilientes. Eles estão 
espalhados em todos os lugares sempre a nossa volta, basta olhar, sentir e 
reconheceras duras condições de extremo abandono e risco que a maioria 
da população brasileira vive. Essa população deixa diariamente uma lição 
de como sobreviver em condições adversas. Muitos lutam para que essa 
realidade mude um dia e para tanto precisa-se aprender a desenvolver a 
resiliência com quem sabe e vive na pele a capacidade de se recobrar ou 
readaptar-se a cada dia.
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FORMAÇÃO DO CORPO QUE DANÇA NO ENSINO SUPERIOR: POR 
UMA PEDAGOGIA QUEER

LEONARDO DOS SANTOS SILVA
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A heteronormatividade, se agencia por métodos de contaminação 
histórico-social e se mostra como “uma ordem social do presente fundada 
no modelo heterossexual, familiar e reprodutivo. Ela se impõe por meio de 
violências simbólicas e físicas dirigidas principalmente a quem rompe normas 
de gênero” (MISKOLCI, 2016, p. 46-47). As formações de professores estão 
incutidas nas esferas socioculturais e assim como outras expressões, está 
permeada por atos discursivos heteronormativos. É possível perceber o mesmo 
nas formações em Dança. Esses processos (de formação em Dança), nas 
licenciaturas e/ou bacharelados, estão condicionados, de maneira estrutural, a 
procedimentos que excluem algumas abordagens e instituem uma neutralidade 
nos currículos, por exemplo. Contudo, torna-se complexo (e para não dizer 
impossível) ensinar e aprender sem qualquer tipo de contaminação anterior, 
afinal os estudantes e professores já possuem arcabouço histórico-sociocultural 
e mesmo genético que, em conflito com os assuntos tratados em sala de aula, 
pode desencadear modificações para às diferenças ou para manter abordagens 
e discursos conservadores sobre os corpos.

  
Para se compreenderem os motivos que fazem da escola 
[e outras instituições de ensino] um espaço destinado, 
fundamentalmente, a reproduzir os valores hegemônicos, 
é necessário sair desse espaço, ampliar nosso olhar  para 
a própria forma com a sociedade produz as verdades sobre 
o que deve ser reproduzido, quais os comportamentos de 
gênero sancionados e por que outros são silenciados e 
invisibilidades, qual a sexualidade construída como “normal” 
e como gênero e sexualidade se articulam na reprodução 
social. (BENTO, 2011, p. 555)

Salientamos que não apenas a restruturação dos currículos de formação 
irão modificar as formações em dança para gênero e sexualidades e que a 
junção com as quebras na linguagem (verbal) conservadora promovem não 
só transformações visíveis e cidadãs, mas potencializam novas formas de 
se ensinar e aprender. 
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Corpolinguagens

Nossa mundividência da e para a Dança denega a normalização para o 
mundo, todavia elabora nossos condicionamentos, e busca pulsão para atos 
de liberdade, é fruto e simultaneamente gera subsídios para que lidemos 
com nossos contextos sistêmicos (trabalho, família, escola, por exemplo). 
Ela, nossa mundividência, aborda uma linguagem que não está separada 
entre verbal e não-verbal. A linguagem verbal é sem dúvida um fato 
assaz relevante do sistema corpo, todavia não o único. Linguagem é não-
verbal, verbal, proto, semi, meio-linguagem, portanto intermultilinguagens 
simbólicas e sensórias (textos visuais, sonoros, gestuais, olfativos, táteis, 
degustativos). Evolutivamente linguagem faz parte da biologia humana, 
efetuando-se como uma adaptação para transmitir informação e não 
um artefato apenas cultural. As linguagens são habilidades complexas e 
especializadas, entrelaçadas com as experiências, percepções, inferências, 
deduções, induções, abduções, raciocínios, ideias, julgamentos morais e 
coevoluem com o pensamento, o comportamento, o ambiente (RENGEL, 
2015). Os estudos das linguagens, de suas propriedades expressivas, 
codificadoras e decodificadoras de informação, nos permitem também 
chamar fenômenos complexos como movimento, dança, política ou ciência, 
de linguagem. 

Esta compreensão de linguagem se dá sobretudo porque aprendemos/
apreendemos que corpo é um construto cognitivo e cognição, ou seja, o 
modo como conhecemos o mundo é um ampliado processo. De acordo com 
Lakoff e Johnson (1999) a cognição é formatada pelo que “inconsciente 
cognitivo” (neste caso não se trata do inconsciente freudiano, afirmam o 
linguista cognitivo e filósofo cognitivo, respectivamente). Este inconsciente 
cognitivo é formado pelos campos visual, auditivo, tátil, pela memória, nosso 
léxico (consciente ou inconsciente), as emoções, concepções motoras. Como 
carne pulsante em pensamento, o corpo e a cognição são um estandosendo. 
Assim, precisamos mesmo criar neologismos pois não há dizer, falar de 
processos que são, de fato, inseparáveis. Por mais que possamos investigar 
e nomear percepção, razão, sentimento, sensação, tais modos não são 
mutuamente exclusivos. Com relação ainda a neologismos, a nosso ver 
necessários, ao usarmos (em alguns neologismos – que buscam tocar a 
pele, o sentido, a palavra, o movimento dançado) o sinal / aproximamo-
nos do conceito de inframince criado pelo artista Marcel Duchamp.  Em 
suas 46 Notes (MASUKO, 2017; FRANCA-HUCHET, 2015) Duchamp nos fala 
de infra-mince, ora escrito com o hífen como substantivo composto, ora 
como duas palavras infra mince e ora como uma palavra. O artista tratou 
da sensorialidade, das linguagens como o hálito, a fumaça, um estado de 
coisas ao nosso entorno, as grafias, os sons, os sentidos, das palavras, das 
coisas, dos corpos. Apreendemos por meio da tactalidade e da talidade na 
dança, o inframince como distensão da realidade (que jamais é tão somente 
física). António Olaio (2005) nos fala de infra mince como uma abertura ao 
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vasto campo que a arte permite, que se for limite é um não espaço e de 
dimensão não mensurável.  

O corpo, o corpo que dança é, portanto, um texto, ou melhor um 
intertexto. Daí nos voltarmos como naturezacultura (assim mesmo, escrito 
junto) para as (suas) intertextualidades, interseccionalidade. Devemos olhar 
para os muitos textos que estão, que são os corpos, são os estudantes em 
formação para serem professores de Dança. Perceber, sentir e refletir que 
as expressões linguísticas, as palavras sem os signos não verbais, sem o 
corpo, são vazias. Ruthrof (2000) chama a linguagem verbal de “parasita” 
do não verbal. Percebamos o gesto da escrita, o gesto do pensar, o gesto 
do dançar, são corpo. Os não ditos nas salas de aula, mãos que se tocam, 
beijos fortuitos ou evidentemente buscando transgressão; os ditos dos 
questionamentos de por que os meninos não podem usar a sapatilha de 
ponta; as roupas: saia, camisa, laço de fita, meia de seda, bota, chapéu, 
batom, unhas longas. São essxs nossxs meninosmeninas, em um transitar 
de signos inter e heterosmióticos. Como em um ambiente de resistência 
que é fortemente o da dança ainda possamos tornar irrelevante o tato que 
faz com que o aluno entenda um toque como uma negação? Ou o olfato 
que traz o cheiro do mar, do outro corpo, da terra molhada, do pé de jambo 
na janela, dos suores, ou da fumaça que sai dos carros, pela janela da 
sala de aula? Como achar que a cognição, as linguagens, os currículos não 
englobem o pé que está “dormente” enquanto o professor está explicando 
História da Dança, quase no final da aula? Nesta busca para abrir “as 
portas da percepção”, para modos de vida os mais variados possíveis, é 
que propomos uma Pedagogia Queer.

Ainda no traçar desta Pedagogia Queer, dos neologismos que 
intentam dar conta de quem somos, propomos olharsentirpensar os corpos, 
nós, alunxs, professorxs, todxs como corponectivos. Corponectivo é uma 
tradução específica para embodied, significando mentecorpo junto. Trata 
de partida de serestar junto, e não de juntar, unir, ligar, materializar. Não 
tem que integrar corpo e mente, já é integrado. Algo que é “mental” faz 
parte do corpo vivido, depende do “corporal” para existir. Propriedades de 
algo “mente” não são absolutamente mentais, são formatadas de modos 
afinados pelo cérebro e pelo resto do corpo e pelo viver no mundo. 

Metáfora é corpo

Nomeamos de procedimento metafórico do corpo (RENGEL, 2015) 
um processo cognitivo de apreensão do mundo, no tempoespaço, sendo 
tempoespaço o conjunto de memórias, sensações, desejos, o lugar, as 
espacialidades e temporalidades nele criadas. Em um cenário de estudos e 
pesquisas sobre as especificidades da metáfora que discutia se esta se referia 
à habilidade linguística ou a uma capacidade humana mais ampla, identificada 
como processos conceituais e perceptuais em geral. Nesse campo de acaloradas 
discussões e profícuas publicações Lakoff e Johnson (1999) nos referenciaram 
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para argumentar a ocorrência deste processo (metafórico) do corpo e da 
metáfora (linguística, gestual, ritual) como dele emergente. Argumentamos 
a importância de iluminar o que seja o procedimento metafórico do corpo e 
metáfora como figura de linguagem verbal (como nos ensinam os livros, as 
gramáticas, as aulas de Português e Literatura). Só emitimos, proferimos, 
expressamos – em gesto ou fala ou em qualquer sensação ou ritual espiritual 
– uma metáfora porque sentimos, agimos no corpo, com corpo entendendo 
uma coisa pela outra. Esta coisa pela outra são os denominados domínios 
sensório-abstrato e abstrato (LAKOFF; JOHSNON, 1999). 

Entendamos met ou meta: antepositivo grego, que expressa 
comunidade, participação, mistura ou intermediação, sucessão (no tempo e 
no espaço), no meio de, entre, durante,mudança de lugar ou de condição, 
interposição, transporte. Phora: pospositivo, também grego, que significa 
ação de levar, carregar. Procedimento metafórico, portanto, é esta comunidade 
permanente de conexões neurais sensóriomotorasinferentesabstratas que 
ocorre com/no corpo. Conhecemos qualquer abstração e/ou juízos de valor e/
ou conceituações sempre no meio, durante, no trans, do inter, no entre dos 
textos da carne que pensa. Entre que tem lugar no corpo. Entendemos, por 
exemplo, pegar, compreender, o conceito de apreensão junto ao ato sensório-
motor de pegar. Atamos amor a calor humano, por termos sido, por sermos 
(ou não) abraçados junto a outro corpo. Metafórico no sentido de uma coisa 
= sensório-motor pela outra = conceituação, abstração. Porque os corpos 
agem cognitivamente, assim é que emitimos (como dissemos) as metáforas. 
O procedimento metafórico tem uma característica global, enquanto processo 
cognitivo e comunicacional do corpo, de qualquer corpo. Não obstante, as 
metáforas e outras figuras têm um caráter local. Variam em diferentes culturas, 
ou (em outras escalas), em escolas, em bairros, em famílias, em grupos. 

“A natureza ia andando, o feto crescia” (Machado de Assis, Pai contra 
Mãe – Relíquias de casa velha (1991, p. 286).

A natureza anda? Contudo, Machado de Assis com a metáfora “a 
natureza ia andando...”, nos inscreve em movimento, nos faz aceitar, como 
fato normal e corriqueiro, tranquilamente, que a natureza anda. A grande 
habilidade com a língua e sua utilização, não vem, apenas, da sensibilidade 
artística do escritor/poeta/filósofo/jornalista. Esta frase – maravilhosa 
metáfora! – é mais bela ainda ao sabermos que foi assim criada porque 
Joaquim Maria Machado de Assis sentiu/pensou/percebeu/observou no 
próprio corpo. Ao fazermos julgamentos, darmos opiniões, refletirmos 
sobre questões morais, sociais, econômicas, vivenciamos mais de um 
modo de experiência: as experiências subjetivas (as múltiplas qualidades 
de julgamentos abstratos) coatuam, junto, com as experiências sensório-
motoras (os sentidos, os órgãos, etc.). A metáfora “a natureza ia andando” é 
carne pulsando imagens, pensamentos, em semioses encadeadas de ideias 
muscularesligamentaresneurais. 

Por evidências do procedimento cognitivo metafórico do corpo 
pensamos que uma cosmovisão por meio da Pedagogia Queer nos ajuda a 
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atentar para as metáforas gestuais que vemos, ensinamos. Ajuda a atentar 
para as metáforas que dizemos, pois elas não são apenas figuras de linguagem 
verbal. Como há metáforas hegemônicas! Os cisnes brancos são bons, o 
espírito elevado; os cisnes negros, fortuitos, perversos. Muitas metáforas 
ainda espelham no corpo negro o corpo branco hegemônico, longilíneo, 
etéreo, por exemplo (e não se trata apenas do balé). Prendem-se cabelos, 
calcinhas modeladoras nas bundas. Homens são machos, carregam, são 
ativos, conduzem. As dicotomias são dilacerantes, as únicas vias nas relações 
são culturalizadas. Nas danças ocorre a cocondução (FEITOZA, 2011), pois, 
óbvio, mesmo que a mulher fique parada, ela está “conduzindo” o homem 
a fazer algo, ou a não fazer!!! Infelizmente, a grande maioria de duos, qual 
seja o gênero e sexualidade espelha essa metáfora heteronormativa. E o 
corpo sofre... Pois, muitas e muitas vezes, ele está alheio ao que lhe está 
acontecendo, todavia não imune. 

Sempre o(s) corpo(s) – Por(para) sempre uma Pedagogia Queer

Uma conceituação/ação que também nos mobiliza na proposição de 
uma Pedagogia Queer em Dança é a de que o corpo é mídia, ou seja, 
“corpomídia” (KATZ; GREINER, 2005). O corpo é informação e “não é um 
meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação 
que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado 
desses cruzamentos, e não um lugar onde a informações são apenas 
abrigadas” (KATZ; GREINER, 2005, p. 131). Corpomídia é mais do que 
receber informação do ambiente. Acontece um engajamento transformador 
com as organizações do corpo e essas (re)organizações se refazem, se (re)
organizam no ambiente. Corpomídia é metáfora emergente do procedimento 
metafórico do corpo (faz comunidade entre uma coisa = mídia e outra = 
corpo = corpomídia). Metáfora outra, que não é a de canal (de transmissão 
de informação). Nele, a informação é corpo. “Informações passam a fazer 
parte do corpo de uma maneira bastante singular: são transformadas em 
corpo” (KATZ; GREINER, 2005, p. 130). Esta proposta é de uma beleza 
preciosa e libertadora: de que a informação não está fixa em nenhum 
lugar, ela é relação de corpos, de objetos, de mundos, de pensamentos, em 
permanente estado de transformação. Corpomídia propõe e efetiva outra 
metáfora. Não somos depósitos de informações, como compartimentos que 
as guardam. A Dança, a arte, a comunicação, a história, a vida se expõem 
nos corposmídia. Olhemos para nossxs alunxs, uma Pedagogia Queer se abre 
para as pessoas, elas são corposmídia com suas ambiências, em bairros, 
desejos, angústias e reivindicações. São corposmídia com livros que leem, 
das danças que dançam, das convenções midiáticas conservadoras e/ou 
não que assistem e ouvem.

A singularidade das pesquisas de Greiner e Katz para uma Pedagogia 
Queer está em proporem o estudo da cultura/natureza com o corpo. 
Como um processo complexo, distinto da divisão que se faz entre ambas. 
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Natureza/cultura são entendidas não como algo que se transmite ou se 
herda, mas sim como sendo sistemas vivos que são acionados e acionam 
a cada momento para dar sentido às próprias vidas, ao corpo e ao mundo.

Quais as possibilidades de mudanças para a formação em dança 
permeada por um ensino e aprendizagem sem, ou desconstruindo, aspectos 
heteronormativos? Talvez a resposta esteja direcionada para a ideia de uma 
Pedagogia Queer. 

Um viés que parte do arcabouço teórico queer para provocar a 
Educação, aparece como desestabilizadora das normas para gênero e 
sexualidades instituídas nos processos de ensino e aprendizagem. Se a 
Teoria Queer é “um acervo de engajamentos intelectuais com as relações 
de sexo, gênero e desejo sexual [...] ela tem uma visão não ortodoxa de 
disciplina” (SPARGO, 2017, p. 13). A Pedagogia Queer, em consonância, 
estaria voltada “para o processo de produção das diferenças e trabalhariam, 
centralmente, com a instabilidade e a precariedade de todas as identidades” 
(LOURO, 2015, p. 49). Articular processos de aprendizagem, nas formações 
em dança, que saiam da lógica normativa, especial e principalmente sobre 
gênero e sexualidades é permitir outras abordagens sobre e com os corpos, 
elaborando novas maneiras de relação com outras pessoas, contribuindo 
para uma futura atividade docente atualizada, contextualizada e afetiva. 

A Pedagogia Queer, assim como as ideias difundidas pela Teoria Queer, 
está inserida nas contestações dos binarismos essencialistas sobre gênero 
(homem e mulher) e sexualidades (hetero e homossexual) e nas estratégias 
que as regulações são dilatadas em várias instâncias sociopolíticas, criando 
separações culturais e promovendo violências, como a homo/lesbo/bi/
transfobia. Assim para a Pedagogia Queer “desconstruir o processo pelo qual 
alguns sujeitos se tornam normalizados e outros marginalizados, tornando 
evidente a heteronormatividade, demonstrando o quanto é necessária a 
constante reiteração das normas sociais regulatórias” (LOURO, 2015, p. 50) 
é premissa para renovar as ações pedagógicas.

Essas ações pedagógicas podem, por exemplo, desconsiderar aspectos 
da História da Dança, como movimentos de dança para mulheres e para 
homens. Entender que os corpos são diferentes e portanto, os aprendizados 
também o são diferentes, quebra com a lógica que meninas (e/ou mulheres) 
fazem certas coisas específicas e meninos (e/ou homens) não (e vice-
versa), considerando tal fato do ponto de vista do modo que um corpo 
age cognitivamente (entendido aqui que o processo de cognição envolve 
todas as instâncias corpóreas: inferências, sensações sensório-motoras, 
o mais profundo...) e a partir das normas de gênero. Assim, “[gênero] 
não tem a ver com a presença ou ausência de determinadas genitálias, 
determinadas características sexuais secundárias. Gênero está relacionado 
à performance, à prática e ao reconhecimento social” (BENTO, 2017, p. 
107-108). Porém, como ainda é possível estudar e se formar em Dança 
com aspectos heteronormativos tão latentes? Decerto as formações dos 
profissionais que formam os professores (ou seja, professores formadores), 
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longe de problematizar as questões de gênero e sexualidades, contribui para 
o não acionamento de tais assuntos nas salas de aula. Sem conhecimento 
prévio como abordar nas aulas, assuntos tão prementes (porém antigos) e 
de grande problemática político-institucional como identidades de gênero 
e as múltiplas possibilidade de sexualidades? Alguns aspectos podem ser 
considerados como quebra de paradigmas e de alternativas queerizadas 
para os processos de ensino e aprendizagem em Dança. 

Romper com a ideia dos essencialismos é entender que o que se conhece 
por gênero e sexualidades, atualmente, está implicitamente condicionado a 
formatações socioculturais, fugindo do conservadorismo biológico e que as 
composições sobre tais temas estão em constantes transformações. Com 
isso alternativas tornam-se caminho de recriar informações ou fornecer 
outros olhares sobre os fatos, considerando que esses fatos foram (e são) 
constituídos por pessoas e por conseguinte possuíam identidade de gênero e 
sexualidade. Apagar essas nuances é invisibilizar corpos, neutralizando-os. 

Considerar que os corpos são diferentes e por isso estão em processos 
de aprendizagem distintos colabora para enxergar na Pedagogia Queer 
uma possibilidade de provocar conhecimento. Mais do que uma relação 
professor/aluno, ensino/aprendizagem, a Pedagogia Queer seria o eixo 
provocador de tais relações colocando em xeque sua estrutura e o que dela 
se infere. Assim, uma pedagogia com perspectivas queer colocaria “em 
questão as classificações e os enquadramentos. Apreciar a transgressão e o 
atravessamento das fronteiras (de toda ordem), explorar a ambiguidade e a 
fluidez” (LOURO, 2015, p. 51), criando fissuras nas hegemônicas maneiras 
de ensinar e aprender.

Entender que o corpo que dança, e que se forma em dança, também se 
constitui a partir do gênero e das sexualidades é potencializar as estratégias 
de se construir outras e inúmeras formas de compreender os movimentos. 
Não levantar essas questões quando se compõe dança é considerar que 
há características preestabelecidas. Ou quando tocadas, serem de forma 
a reduzir as diferenças, como por exemplo determinar espaços nas 
composições cênicas baseadas nas normativas, como por exemplo o papel do 
príncipe e da princesa. Consideramos que essas caracterizações objetificam 
xs dançarinxs, ferem dolorosamente gênero e sexualidades, formatam e 
dilaceram posturas, inclusive pelos vieses anatômicos e cinesiológicos. 
Sabemos sem dúvida do caráter simbólico, representativo da obra de arte, 
do ensino de arte – no caso o de Dança –, podemos ser muitas outras 
personas na arte, com a arte. Todavia, princesas e príncipes tornam-se 
dramaticidades fakes ao, muitas vezes, infringirem aos variados corpos uma 
espécie de punição, ao mesmo tempo permanente e nuclear: os trajes, os 
apertos no corpo, das mulheres cis ou não (ambos tanto para visibilizar ou 
para esconder partes consideradas mais sexuais do corpo), o forçar de uma 
protuberância de um homem cis. E essas “vestes” aparecem em muitas e 
muitas danças e aulas de danças, como semânticas fáticas. E por serem assim 
demandam especificidades pedagógicas que desestabilizem tais códigos ao, 
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simultaneamente agir com a incisão da crítica que é apontar caminhos. A 
formação em dança com proposições de uma Pedagogia Queer os torna 
discutíveis ao não relativizar os corpos, por questões apenas biológicas ou 
culturais. 

Uma Pedagogia Queer (em Dança) apresenta uma mundividência – 
orientada pelo entendimento da nocividade da heteronormatividade e da 
compreensão do corpo como dualista e subalterno – e não técnicas a serem 
seguidas, busca fomentar vínculos distantes das normalizações convencionais 
individualistas. Todavia, esta Pedagogia se vincula à compreensão que todo 
processo de mudança se inicia na/com a subjetividade. Propõe assim, na 
sua reflexão, criar fissuras e estranhamentos, considerando essas questões, 
mormente gênero e sexualidades, e a compreensão delas prementes para 
enfrentar, reivindicar e se posicionar contra a (hetero)normatividade e seus 
processos de separação e exclusão. 
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MYSTICISM IN THE POETRY OF ADÉLIA PRADO AND CONCEIÇÃO 
EVARISTO 

LORNA KIRKBY
The University of Nottingham

The two poets whose works are addressed in this article are, undeni-
ably, extremely different. The theme of religion, the central thread of this 
analysis, even seems to highlight these differences, as Adélia Prado devel-
ops a poetic around a core of Catholic mysticism, whilst Conceição Evaristo 
evokes elements of the Afro-Brazilian religion Candomblé in her poetry. 
Bringing these two poets together for an analysis that aims to explore po-
etic representations mysticism, however, can tell us a lot about the many 
ways in which subject formation can be approached. If, when looking at the 
two poems “Necessidade do Corpo” (2010) by Adélia Prado and “Da Mulher, 
o Tempo” (2008) by Conceição Evaristo, we view mystic subjectivity as a 
common textual device, we can see more clearly how female poets are re-
thinking the traditional limits of the poetic subject so as to create room for 
a subject position of their own.  This article, then, aims to demonstrate how 
the performance of mystic subjectivity allows these contemporary female 
poets to establish a space for a variety of textual critiques of social under-
standings of gender and race.  

It is important to begin with the inevitable question; what is mysti-
cism? Mysticism, by its nature, necessarily encompasses questions of both 
subjectivity and counter-discourse, as is reflected in many attempts at de-
fining such a challenging concept. To put it very simply, mysticism, unlike 
other kinds of religious practice, refers to a direct contact between the 
mystic and a God or Gods. Mystic subjects express their mystic encounters 
through a range of different media depending on the tradition that they 
belong to – through writing, through gesture or dance, through speech, 
mystic healing rituals, in public, in private, via confessors (and so on, and 
so forth). What they all share, though, is a state of subjectivity in which 
an “other” (the ultimate “Other”) is absorbed into the “self”, calling into 
question the once discrete and impermeable (literary) subject. Michel de 
Certeau, for instance, writes that mysticism is “characterized by the con-
sciousness, received or acquired, of a fulfilling passivity in which the self 
loses itself in God.” (CERTEAU, 1992 : 13) Nelson Pike, on the other hand, 
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uses the metaphor of a sponge to explain the union that occurs between a 
mystic and a God: “in Full Union the soul is less like a fish than like a sponge 
in water. The soul is not just submerged, it is also sopped with God” (PIKE, 
1992: 10) (my emphasis.) Thus, mysticism provides an interesting process 
of absorbing an “other” within a self which, in literature, would have the 
potential of seriously calling into question the way in which we perceive the 
literary subject. It is precisely this aspect of mysticism – the complexity of a 
self and an other combining within a single enunciation – that I have iden-
tified in the poetry to be analysed in this article. 

Beyond the dynamics of the mystic union, though, many definitions 
of mysticism focus on the deviation that mysticism often constitutes from 
the institutional centre of a religion and, in particular, the power that the 
direct contact with God can provide an otherwise institutionally marginal-
ised voice. Michel de Certeau usefully explains this phenomenon in terms of 
space, writing that mysticism “had for its place an elsewhere and for its sign 
an anti-society (…)” (CERTEAU, 1992: 12) (my emphasis.) Grace Jantzen, 
author of Power, Gender and Christian Mysticism also writes:

The fascination of the subject of mysticism is not, I sug-
gest, simply a fascination with intense psychological expe-
riences for their own sake, but rather because the answers 
to each of these questions are also ways of defining or de-
limiting authority. The connection of questions of power to 
questions of mysticism is obvious as soon as one stops to 
think of it: a person who was acknowledged to have direct 
access to God would be in a position to challenge any form 
of authority, whether doctrinal or political, which she saw 
as incompatible with the divine will. (JANTZEN,1995: 1)

For Jantzen and Certeau, mysticism is spatially and critically separate 
from the hegemonic voices of a religion and (or) a society where certain 
(often institutional) religions take precedence over other, more marginal-
ised, religious practices. The marginalisation of mystic practice is regularly 
perceptible in the influence that a dominant religion may have over politics, 
the form a society takes (particularly with reference to patriarchal struc-
tures or certain so-called “family values”) and identity-formation (in con-
cepts of national identity, for example). When a mystic union takes place, 
therefore, it has the potential of altering the power dynamics by taking an 
otherwise marginal subjective site and creating a kind of power within this 
new space that would usually be confined to the site of the hegemonic or 
dominant religions, or aspects of a religion. This is a movement that we will 
see clearly in the works of Prado and Evaristo addressed in this article and 
which, I believe, is what makes the mystic subject an appealing device for a 
poet who may wish to use their poetry to engage critically with ecclesiastic 
or social definitions of gender or race. 

As I have already mentioned, however, these poets deal with two very 
different mystic traditions. Adélia Prado engages with Catholicism, with a 
body of poetry which often contain tropes of works of existing mystic writers 
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such as St Teresa of Ávila and whose poetry does reflect the critical distance 
that Jantzen describes from an extremely hierarchical religious institution. 
Conceição Evaristo, on the other hand, evokes the Afro-Brazilian religion 
Candomblé, which is actually centred around the mystic experience, with 
no central text, hierarchy or over-arching religious authority. Candomblé 
developed from the amalgamation of a number of African religions in Bra-
zilian slave society, originally practised secretly in the senzala and later in 
quilombos, and is today practised in terreiros, which in many cases have 
been built on the sites of previous quilombos. This distinction is particularly 
noteworthy when we take into account Certeau’s description of a religious 
practice that “had for its place an elsewhere and for its sign an anti-society” 
(CERTEAU, 1992: 12), as the quilombo was originally an exile community 
of escaped slaves that defined itself in relation to the oppressive slave so-
ciety precisely as an “elsewhere” and which has since, through the works 
of Abdias de Nascimento and in black activist rhetoric, become a concept 
consistent with resistance. 

The equation of the terreiro with a black activist aesthetic and sen-
timent then intersects with the potentiality for terreiros to also be read as 
a site of female empowerment, as traditionally the mystic rituals of spirit 
possession that dominate Candomblé worship were only to be carried out 
by female or feminine initiates. Within the ritual, filhas de santa dance in 
a circle to specific drum beats until they achieve a meditative state and 
are ready to receive the descending orixás (the deities of Candomblé who 
represent African ancestors, specific personality traits, places or legend-
ary figures.) When the mediums receive an orixá they communicate only 
through dance and physical gestures with the worshippers who observe the 
ceremony in the terreiro. 

So, whereas in Catholicism, mysticism often occurs at the margins of 
the religion, in Candomblé the mystic encounter is very much at the centre 
of religious practice, but of a religious practice that emphasises a process 
of identification for a historically marginal community. Whilst Jantzen’s de-
scription of the power and authority present in the act of mysticism was 
made with Christianity in mind, I believe that there is a similar power pres-
ent in the evocation of an ancestry and community represented by the mys-
tic understanding of “África”1.  

Before I turn to the poets themselves, however, I would just like to 
point out that these women are just that: poets and not mystics. The charac-
teristics of Catholic and Candomblé mysticism that I have just described are 
to be approached in this analysis as poetic devices rather than as accounts of 
individual mystic experiences. In terms of how mysticism emerges in poetry, 
there is a particular complexity that the mystic subject adds to the poetic 
subject. Essentially we can boil the mystic subject down to the incorporation 
of an-other subject into the pre-existing subject of the mystic. Poetry, as a 
1-The notion of a distant place-of-origin in Africa has become central to Candomblé, and become mystified in the 
process. Aside from a small number of purists, the Candomblé understanding of “África” rarely relates to a specific, 
material place. Rather, the Candomblé “África” is an ideological one, referring to an ideal of authenticity, cultural 
heritage, and community. For further information on this element of Candomblé see Secrets, Gossip, and Gods by 
Paul Johnson (JOHNSON, 2002: 43)



261

literary form, is, of course, already defined by an incredibly intense and often 
dramatic process of subject formation in a relatively small textual space and, 
with the addition of mysticism, this process becomes even more complex, 
especially when we consider the particular impetus for subject formation in 
women’s writing and the search for a subject position against the backdrop 
of restricted and often phallocentric notions of literary authorship. 

Adélia Prado, a middle class, white poet from Divinópolis, Minas Ge-
rais, employs Catholic mysticism, throughout her vast poetic oeuvre, as a 
key element of her poetic identity. Much of her poetry not only evokes divine 
elements such as God or heavenly bodies, but goes as far as to incorporate 
these voices into the poetic subject, as we will see in the following poetry 
analysis, resulting in a performance of mystic subjectivity. An example of 
this is Prado’s poem “A Necessidade do Corpo” from her 2010 collection A 
Duração do Dia:  

Nenhum pecado desertou de mim.  
Ainda assim eu devo estar nimbada, 
porque um amor me expande.  
Como quando na infáncia 
eu contava até cinco para enxotar fantasmas, 
beijo por cinco vezes minha mão.  
Este é meu corpo,  
corpo que me foi dado 
para Deus saciar sua natureza onívora.  
Tomai e comei sem medo,  
na fímbria do amor mais tosco 
meu pobre corpo 
é feito corpo de Deus.  
(PRADO, 2016: 156)

In this poem, we encounter a poetic subject that develops through a 
very unusual kind of mystic union with God – one that subverts the expec-
tations that we have of a Catholic mystic encounter. In the first three lines 
(“Nenhum pecado desertou de mim/ ainda assim eu devo estar nimbada/ 
porque um amor me expande”) one can identify the amalgamation of the 
hallmark language of mystic texts, with a mystic identity that defies the 
essential elevation of the mystic subject to a notion of ultimate purity, and 
redefines the quite restrictive definitions of the kind of female bodies that 
may engage in a mystic union with God. The notion of a love that expands 
the body, plus the image of a halo evoked by the adjective “nimbada”2 are 
all consistent with the female mystic tradition that we can identify with 
writers such as St Teresa of Ávila or the Portuguese Joana de Jesus.  These 
writers often use language consistent with the transcendence or breaking 
of the boundaries of the body – most famously in St Teresa’s mystic en-
counter with an angel who pierces her heart with a flaming arrow: “Veíale 
en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecia tener un 
poco de fuego. Este me parecia meter por el corazón algunas veces, y que 
2-The term “nimbada” can also be interpreted as relating to heavy clouds, however, this reading does not appear to 
be consistent with the context of a poem that is so rooted in saintly imagery and the process of redeeming a femi-
nine subject. 
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me llegaba á las entrañas : al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me 
dejaba toda abrasada en amor grande de Dios.” (ÁVILA, 1912: 202-203) 
(my emphasis.)

Prado’s use of the term “nimbada” also conjurs an image of the spa-
tial expansion of the body, often depicted visually as a halo of light, which 
is traditionally perceived as a sign of union with God. Whilst this all fits with 
what we would expect from a mystic subject, what Adélia Prado does to this 
image in order to redefine the way in which the female body and the female 
subject are perceived in a religious context, is to bring this figure back into 
contact with the imperfection of the material world, by stating that the sub-
ject has not been cleansed of her sins. The sins have not been removed but 
remain a fundamental part of the subject. Considering how the female body 
has been characterised over time by Catholic discourse as the site of the 
original sin and a sign of shame and punishment, this apparent divine ac-
ceptance of sin (as the subject is still able to attain the expansion of mystic 
love,) becomes quite strongly counter-discursive. 

Prado has, therefore, set the scene for a radical process of rethinking 
the limits and the meaning of the female body within a religious setting. 
In recalling the mystic tradition and creating a subject and body that met-
amorphoses and expands, the ‘mulher’ is becoming desdobrável, to use 
Prado’s own term from her most well-known poem “Com Licença Poética”3. 
The physical form, the social connotations, and the speaking subject itself 
become desdobráveis in that they are no longer defined by rigid parame-
ters but are becoming more complex through a poetic subject that is taking 
on the dynamics of mystic allocution and employing an existing rhetoric of 
transformative love to undertake a process of resituating the female body.

Returning now to the notions of discourse and authority highlighted 
earlier by Jantzen, Prado’s use of a poetic subject that is defined as mystic 
opens up a critical space where the subject is imbued with a divine authority 
that is capable of challenging the institutional authority. This is particularly 
apparent if we look at the second half of the poem where Prado, quite daring-
ly, uses the words of the church to toy with, and subvert, the role of gender 
in the Catholic Church. In the second half of the poem, phrases such as “Este 
é meu corpo/ corpo que me foi dado” and “Tomai e comei sem medo” are 
taken from the sacrament of the Eucharist performed in church by the priest. 

In Catholicism one can identify a linearity of male bodies and of the 
performance of the male body. God created Adam in his image, Christ was 
created in the image of God’s finest creation (Adam), the priest in the 
Church performs the role of Christ as his representative on earth, and even 
the bread or wafer becomes a piece of male flesh through transubstantia-
tion. At each stage the male body is employed as the form of God, which 
is replicated as a sign of holiness and honour with women created only as 
a kind of sub-category from the rib of Adam4 and remaining separate from 
this corporeal lineage, as it were. Even when “woman” is later redeemed 
3-“Com Licença Poética” is the first poem in Adélia Prado’s inaugural collection, Bagagem (1975)
4-“And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.” 
(GENESIS 2:18-24)
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through the Virgin Mary, the female body remains alienated due to the em-
phasis on purity, ascension and the immaculate conception. This connection 
that exists in liturgical discourse between the physical qualities of the male 
body and the perfection and omniscience of God, immediately establishes 
a rift of sexual difference between the ‘man-created-in-the-image-of-God’ 
and the physically deviant female body, as well as an implied dichotomy be-
tween the godly and the not-godly; the same and the different.5 The result 
is a long-lasting emphasis on a masculine (and patriarchal) performativity 
in deference to an overarching ‘father’, where the priest becomes a phys-
ical representation of Jesus Christ, offering his body to the congregation 
through the act of performing the Eucharist.

In “A Necessidade do Corpo”, Prado uses a mystic encounter between 
the poetic subject and God to subvert this primacy of the male body in 
Catholic rhetoric. Just like the bread in the Eucharistic sacrament, the fe-
male body becomes transformed. Transubstantiation generally refers to the 
transition of a symbolic body of Christ (the bread) into a material body of 
people that represents entry into the community of the Mystical Body of 
Christ (the Church). In Prado’s poem, though, the body of the female poetic 
mystic subject is consumed by a God with a “natureza omnívora”. Prado uses 
the paradox of the mystic condition (the fact that the mystic exists outside 
of the mystic union, and yet embodies an elevation beyond the material) to 
free the female body of negative social, political, cultural and even liturgical 
representations. She does not do this by “purifying” the female body so that 
it is suitable for the elevation of a mystic union, but rather incorporates the 
material, situated female body (without cleansing its sins) into the identity 
of a subject which attains the expansion of the mystic encounter through 
Prado’s re-imagined Eucharistic ritual. 

Here, then, we see a reversal of the process of transubstantiation, 
where the material, situated body burdened by its situated, social connota-
tions (including those bred by the Church) becomes elevated to the symbolic 
position usually reserved for the male body within the religious imaginary. 
The female body (and its sins) has become the body of God, or the perfor-
mance of the body of God, so that the reality of the female body (rather than 
the idealised pure female body) enters the symbolic realm of divinity. This is 
more than an acceptance of the perceived sins of the poetic subject and its 
female body; it is, rather, a complete reassignment of the qualities necessary 
for a woman to gain access to a mystic encounter. Through a complex en-
gagement with the metaphor of the Eucharist, Prado uses the paradox of the 
mystic condition (the fact that the mystic exists outside of the mystic union, 
and yet embodies an elevation beyond the material) to free the female body 
of its social, political, cultural and even liturgical representations. 

Turning, now, to Conceição Evaristo, the poem “Da mulher, o tempo…”6 
from her 2008 collection Poemas da recordação e outros movimentos, also 
5-The female body in Christianity has traditionally occupied a secondary and oppressed position in relation to the 
male body due to a largely patriarchal structure. For further information on this subject see Introducing Body Theol-
ogy by Lisa Isherwood and Elizabeth Stuart (ISHERWOOD/ STUART, 1998).
6-In the third edition of Poemas da recordação e outros movimentos (2017), published by Editora Malê, the title of 
the poem has been altered from “Da mulher, o tempo…” to “Na mulher, o tempo…” (Evaristo, 2017: 38).
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demonstrates the paradox of the mystic subject, but to a very different ef-
fect. Even though she was born in the same state as Adélia Prado, Conceição 
Evaristo comes from a very different background. Evaristo is an Afro-Brazil-
ian author and poet, brought up in a favela in Belo Horizonte. Much of her 
poetry and prose deal with concepts of Afro-Brazilian memory, community 
and solidarity, which are themes that also appear as part of the performance 
of a Candomblé mystic subject in her poetry.

“Da mulher, o tempo…” is written from the perspective of an aging 
woman viewing herself in a mirror, and whose perception of herself changes 
throughout the course of the poem, not least though the incorporation of 
“others” into the image of the self.

A mulher mirou-se no espelho do tempo,  
mil rugas, (só as visíveis) sorriram,  
perpendiculares às linhas 
das dores.  
Amadurecidos sulcos 
atravessavam o opaco 
e o fulgor de seus olhos 
em que a íris, entre 
o temor e a coragem,  
se expunha 
ao incerto vaivém 
da vida.  
 
A mulher mirou-se no espelho 
de suas águas:  
– dos pingos lágrimas 
à plenitude da vazante.  
E no fluxo e refluxo de seu eu 
viu o tempo se render.  
Viu os dias gastos  
em movimentos renovados 
d’esperança nascitura.  
Viu seu ventre eterno grávido,  
salpicado de mil estrias,  
(só as contáveis estrelas) 
em revitalizado brilho.  
 
(...)  
(EVARISTO, 2011: 34) 

Throughout the poem the female body is imbued with meaning on 
several different levels, taking on a communal meaning that I believe re-
flects the mysticism of the female body as it appears in Candomblé. If we 
read this poem with a mind towards the Candomblé mystic subject (which 
is a common theme in much of Evaristo’s poetry and prose), we can see the 
hallmarks of a mystic subject present in a number of elements that high-
light the co-existence of multiple selves, where one (or some) appear to 
exist on a different plane. This is apparent, firstly, in the trope of the mir-
ror; something that implies a certain duality since it at once reflects a real 
object or person, and yet is different to (the reverse of, the image of and 
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in addition to) the “original”. Through the mirror, therefore, we have two 
versions of the protagonist, and yet one version is but an image. Thus, the 
poem alludes to the ‘hidden’ aspects of the female protagonist that extend 
beyond the visual and the limits of the mirror. 

The ephemeral quality of the encounter of two selves through the 
mirror is further underlined by its identification as an “espelho do tempo”, 
and later an “espelho/ de suas águas”. Both of these qualifiers imply a 
transcendence of the physical, present moment. The incorporation of the 
concept of time, something intangible, draws the reader away from seeing 
the mirror as a reflection of only the image. Furthermore the conjunction 
of time, water and the mirror in this poem strongly evokes the memory of 
the middle passage through notions of memory and the journey of memory 
– concepts which are often at the centre of both Evaristo’s literary produc-
tion and other Afro-Brazilian writers, critics and activists. This important 
reference is underscored by the image of Oxum, the orixá of fresh water, 
conjured up by the metaphorical articulation of water, time and the mirror. 
Oxum is one of the principal feminine deities, characterised as beautiful, 
vain, and coquettish but revered for her powers of divination and of aiding 
fertility, always adorned by a mirror. Water, therefore, can be seen as evok-
ing femininity, and also (through the references to both memory and divi-
nation) as a fluid element that cannot be restricted neither to the present 
moment nor to the material world. 

Inherent in the mystic subject is a clash between the incorporation 
of an ‘other’ subjectivity, with the subject that pre-exists and continues to 
exist outside the mystic union. In the poem, this tension and fluidity is re-
flected in the concept of a visible and an invisible corporeal space – of a ma-
terial bodily limit that co-exists with an immaterial immensity. Aside from 
the references to the mirror, time and water, this tension is also present in 
the lines “mil rugas, (só as visíveis) sorriram,” and “salpicado de mil estri-
as,/ (só as contáveis estrelas)”. The way in which these lines are structured, 
with the corporeal images of wrinkles as lines in the main body of text and a 
hint towards an immensity linked to the body, but which exists beyond the 
restriction of the material existence of the body, visually demonstrates a 
tension between two voices or worlds. The fluidity between the state of in-
dividual subjectivity and the mystic subjectivity is also present in this poem 
in lines such as “ao incerto vaivém/ da vida” and “no fluxo e refluxo do seu 
eu” – phrases which also reinforce a notion of the fluidity of time through 
through allusions to the metaphor of water.

One identifiable difference between Candomblé and Catholic mysti-
cism is the role of community within the mystic tradition. Whilst the female 
body takes the central performative role in the terreiro, everything about 
the mystic ritual refers constantly back to a community and the female body 
becomes a symbol for access to this community. This means that the mysti-
cism of the other is further emphasised and, indeed, expanded as it cannot 
be contained within a simple interpersonal relationship, thus exceeding the 
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space between the initiate and the orixá. This is apparent in several aspects, 
firstly in the communal nature of the mystic ritual. Whereas in Catholic 
mysticism, one would usually imagine the mystic encounter taking place in 
a private space (for example, in the confined space of a nun’s cell within a 
convent), in Candomblé the mystic union is achieved in a communal space 
and, crucially, is observed by a community that is invested in gaining access 
to the Afro-Brazilian heritage that the orixás represent. Secondly, the orix-
ás as received within the terreiro as representatives of that Afro-Brazilian 
ancestry and heritage, are linked to an idealistic and mystic conception of 
“África”. The terreiro itself is historically situated as a space of resistance, 
occupying physically and symbolically the space of the quilombo in Brazilian 
society – a position of being marginal to, and yet inherently part of, Brazil-
ian society. It is this simultaneous physical and metaphorical distance that 
allows for a sense of counter-discourse to develop in this space. 

The quilombo, the terreiro, and the mystic space of Africa that these 
spaces become during the mystic ceremonies of spirit possession have been 
identified as spaces of resistance in black political movements in Brazil. This 
approach is epitomised by the work of the Brazilian black civil rights leader 
Abdias do Nascimento, who developed the concept quilombismo, refering to 
a movement in Afro-Brazilian resistance that takes the egalitarian and collec-
tive structure of the quilombo as a model for a utopian society. Nascimento 
specifically identifies the terreiro as a site in which the community repro-
duces the essence of the quilombo, perpetuating Afro-Brazilians’ history and 
culture while consistently located at the physical centre of Brazilian society: 

Quilombismo was structured in associative forms that 
could be found in whole independent communities in the 
depths of forests or in jungles of difficult access, facilitat-
ing their defense and protecting their economic, social and 
political organization. (…) Objectively, this web of associ-
ations, brotherhoods, clubs, terreiros (houses of worship 
of Afro-Brazilian religion), tendas, afochés, samba schools, 
gafieiras, gremios, confrarias, were and are Quilombos le-
galized by ruling society (…). Nevertheless, the “legalized” 
and the “illegal” form a unity, a unique human, ethnic and 
cultural affirmation, at once integrating a practice of libera-
tion and assuming command of their own history. This en-
tire complex of African social phenomena, of Afro-Brazilian 
praxis, I denominate Quilombismo. (NASCIMENTO, 1980: 
151-152) (original emphasis)

Taking this sentiment into the realm of Afro-Brazilian literature, Evar-
isto herself has identified what she calls “a mística do quilombo” which 
she describes as “latente ou patente, como forma defensive e afirmativa 
do negro, na sociedade brasileira.” (EVARISTO, 2010: 138) According to 
Evaristo, this appears in black, Brazilian literature as a “voz quilombola” 
which expresses the counter-discursive element present in the resistance 
of “a mística do quilombo.”  In Evaristo’s poem, this mystique is expressed 
through a female poetic subject, contained in the site of the female body 
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and, in particular, the skin. The skin of the woman gazing at herself in the 
mirror takes on both the mystic and the resistant connotations that the 
quilombo came to represent in political movements. 

In this poem, the female body becomes characterised by the idea 
of ‘lines’ (rugas, linhas, estrias). The physical wrinkles, present since the 
beginning of the poem, by the end of the poem are not only symbols of 
lineage, ancestry and community, but they also become a site within which 
this sense of collectivity can be identified. The skin, usually perceived as the 
material limit of a single subject, through the same kind of mystic sentiment 
as is present in a Candomblé ceremony, comes to represent an excess of 
specifically female subjectivity. This is epitomised in the final stanza of the 
poem where the poetic subject comes to a realisation of the importance of 
her body and, still looking at the image of her body in the mirror, sees more 
than the solitary woman. She recognises that, within her body, is gathered 
a multiplicity of female ‘others’ so that the body itself now exceeds its ma-
terial existence as an individual: 

(...)
 
E só 
não mais só,  
recolheu o só 
da outra da outra, da outra...  
fazendo solidificar uma rede 
de infinitas jovens linhas 
cosidas por mãos ancestrais 
e rejubilou-se com o tempo  
guardado no templo  
de seu eternizado corpo.  
(EVARISTO, 2011: 35)

In Prado’s poem, the access to the divine, single God imbued the po-
etic subject with the authority to bypass the rhetoric of an institution that 
has come to define a community but, in Evaristo’s poem, the mystic subject 
leads to a process of group-identification for black women. The collectiv-
ity that appears in the black female body is imbued with the language of 
political action and impetus, especially the third stanza, with terms such 
as “nasciam”, “voz-mulher”, “rouquidão”, “gritar”, and “acordou”. As a po-
etic device, the mystic subject has become an essential tool for recovering 
the voices of those who have been silenced in the past, and gathering the 
voices of those searching for an outlet. This has a strong effect on the tone 
of the poem, as we are left with a sense of imminence, of voices that are 
waiting to be heard beyond the limits of this body of the poem. 
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(...) 
E viu que nos infindos filetes de sua pele 
desenhos-louvores nasciam 
do tempo de todas as eras 
em que a voz-mulher 
na rouquidão de seu silêncio 
de tanto gritar acordou o tempo 
no tempo.
E só, 
só ela, a mulher,  
alisou as rugas dos dias  
e sapiente adivinhou:  
não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos,  
ele se guardou de uma mulher 
a outra... 
 
(...)  
(EVARISTO, 2011: 35)

In these two poems, therefore, mysticism takes on a very different 
form to how it is experienced as a religious phenomenon. As a textual de-
vice that can be used in the process of poetic subject formation, it takes 
the reader away from what we ordinarily expect from a poetic subject. In 
both of these extremely different poems, employing mystic subjectivity as 
a poetic device opens up a space for the poets where the female voice may 
emerge unhindered by the discourses that proliferate elsewhere. When we 
think about mysticism, though, our minds are often drawn to loftier planes 
– planes of sublimation and purity that transcend the imperfection of the 
material world. The element of the female body, though, present in both 
Prado and Evaristo’s poems, situates the poetic subject in a material re-
ality that can be defined through the lived experience of women and also 
through the discourses that shape these experiences. Employing the mystic 
subject through female bodies in the case of these two poems, then, has 
resulted in extremely distinctive and, indeed, divergent counter-discursive 
poetic engagements. 
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OUTRA LISBOA VISTA DE UM PRÉDIO: CORPOS POLÍTICOS E AFE-
TOS NO FILME  TERCEIRO ANDAR (2016), DE LUCIANA FINA

LUCA FAZZINI
PUC - RIO

Nos últimos anos, numerosos artistas e estudiosos questionaram-se 
sobre as continuidades e as roturas das dinâmicas coloniais na cidade de 
Lisboa, tentando, a partir dessa perspetiva, mapear ou ler de maneira ana-
lítica as produções artísticas, literárias e culturais “urbanas”. O espaço urba-
no lisboeta, de fato, ofereceu e continua a oferecer uma geografia concreta, 
um campo de atuação para as lógicas do poder que nele se inscrevem, e 
que ganham, dessa forma, uma dimensão espacial visível no cotidiano. 

A cidade, antiga capital do “Império” português, foi efetivamente re-
desenhada pela secular experiência colonial, enquanto, ao mesmo tempo, 
desenvolveu ela mesma um papel ativo, fulcral, dentro da lógica da colo-
nização, pois não apenas a sua arquitetura foi tomada como modelo a ser 
exportado nos territórios ultramarinos, mas também moldou parte do ima-
ginário expansionista lusitano, graças aos seus monumentos, toponímia, e 
eventos que hospedou durante grande parte do século XX, até as indepen-
dências das ex-colónias.

Se por um lado o desenvolvimento espacial e industrial da capital 
deu-se também através dos recursos materiais e econômicos obtidos no 
decorrer da exploração colonial dos territórios e dos corpos escravizados e 
subalternizados, por outro lado a cidade de Lisboa participou ativamente da 
construção mítica da “missão civilizatória” a partir da qual Portugal passou 
a representar, pensar e propagandear a imagem si mesmo: 

As «geografias imaginativas» do Império são também fic-
cionadas no coração da metrópole imperial através de ex-
posições públicas, como foi o caso mais expressivo da Ex-
posição do Mundo Português, realizada em Lisboa em 1940. 
Os marcadores de uma visão colonial altamente seletiva, de 
feição imperial e efabulatória, enaltecendo as quimeras em-
preendidas pelos navegadores de Quinhentos e o Império de 
Oriente, imprimiram-se na paisagem urbana de Lisboa [...]. 
Ruas são nomeadas a partir de navegadores e protagonistas 
da expansão marítima ou de locais abrangidos pelo primeiro 
Império português, forjando uma representação da nação 
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assente na ideia de Portugal como país dos «descobrimen-
tos». As marcas do império na geografia da cidade são tam-
bém identificáveis nos inúmeros palácios, palacetes, jardins 
e mansões construídos por uma elite econômica portuguesa 
formada a partir de atividades coloniais, que vão desde o 
tráfico de escravos à cultura forçada do algodão moçambi-
cano, muito associado ao florescimento da indústria têxtil na 
metrópole (DOMINGOS, PERALTA, 2013, pp. XXVI/XXVII)

Desta forma, o espaço urbano da cidade de Lisboa tornou-se um 
instrumento - ou dispositivo, como poder-se-ia chamar de acordo com as 
reflexões de Michel Foucault (2001) e Giorgio Agamben (2006) - , funcional 
à logica do poder, através do qual sustentar a construção de uma narrativa 
que abrange todos os campos do saber e da cultura. 

Tal processo de exploração do espaço urbano e de construção de nar-
rativas de acordo com os interesses contingentes, não sofreu de fato inter-
rupções relevantes ou roturas após o 25 de Abril, mas apenas adaptações 
consoante o desenvolvimento e as “novas” imposições do tardo capitalismo 
e do mercado global. Principalmente no que diz respeito à construção de 
uma memória mítica do passado colonial, e à relação conflituosa com as 
alteridades, os corpos subalternizados que compõem o panorama social da 
cidade de Lisboa. 

A partir dessa perspetiva, ou seja, a de uma certa continuidade entre 
as dinâmicas do poder em ralação às diferenças, inscritas no tecido urba-
no lisboeta, pretende-se nesse artigo contextualizar o filme Terceiro Andar 
(2016), de Luciana Fina, para depois oferecer uma possível leitura crítica. 

A película foi apresentada pela primeira vez no Festival DocLisboa 
de 2016, em Portugal, e, a seguir participou de numerosas outras compe-
tições internacionais, como, entre outros, o Torino Film Festival, na Itália, 
e o ARKIPEL, o festival do documentário experimental de Jakarta, na In-
donésia1. Sempre em 2016, o filme ganhou uma outra dimensão artística, 
transformando-se em uma instalação e díptico que encontraram um espaço 
expositivo no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no MIRA, do Porto, e 
na Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia2. 

Segundo as palavras da própria diretora, Terceiro Andar nasce do en-
contro e da convivência entre ela, Fatoumata e Aissato, mãe e filha originá-
rias da Guiné Bissau - todas moradoras do mesmo prédio no centro históri-
co de Lisboa: no terceiro andar, que da o nome à obra, a família guineense, 
enquanto no quinto andar a diretora. 

O documentário surgiu a partir de duas investigações, duas experi-
mentações artísticas paralelas, ambas introduzidas por referências literá-
rias provenientes dos universos culturais  dentro dos quais se insere a obra: 
o italiano da diretora, e o guineense das protagonistas. 
1-O filme Terceiro Andar (2016), de Luciana Fina, documentário, duração de 62 min., foi apresentado: DOCLISBOA, 
Selecção Oficial Competição Portuguesa (Out. 2016); 34 - Torino Film Festival (TFF); 27 - Festival do Cinema Africa-
no, Ásia e America Latina (FCAAAL), Competição Italiana 2016; SALINA DOC FESTIVAL, Selecção Oficial Competição 
Italiana 2016; ARKIPEL/JAKARTA Documentary Experimental Film Festival, Selecçaõ Oficial Competiçaõ Internacional 
2017; Filmes do Homem, Festival Internacional Documentário de Melgaço, Selecção Oficial Competição Internacional 
2017. 
2-Instalação Terceiro Andar (díptico, 27 min.): Museu Calouste Gulbenkian, Colecçaõ Moderna, Lisboa, 2016/2017; 
Espaço MIRA/FFFP, Porto, 2016; MIDBO Documental Expandido/Universidad Javeriana, Bogotá, 2017. 
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A primeira investigação diz respeito à dimensão sonora e plástica do 
edifício, que Luciana Fina tentou representar cinematograficamente. A epí-
grafe literária que abre a descrição da instalação, proveniente da coletânea 
de contos Sotto il sole giaguaro (2017), de Italo Calvino, pode assim ser 
lida como um indício, tanto do interesse e do projeto da cineasta, quanto da 
metodologia escolhida para abordar o assunto, pois provêm de uma obra de 
Calvino, publicada incompleta após a morte do escritor, que surgiu com o 
intuito de explorar os sentidos e de mostrar como o homem contemporâneo 
tenha perdido a capacidade de sentir – na pluralidade das suas acepções:

Il palazzo è un ordito di suoni regolari, sempre uguali, come 
il battere di un cuore, da cui si staccano altri suoni discor-
danti, imprevisti. Sbatte una porta, dove? corre qualcuno 
per le scale, s’ode un grido soffocato.  Passano dei lunghi 
minuti d’attesa. Un fischio lungo e acuto risuona, forse da 
una finestra della torre. Risponde un altro fischio, dal bas-
so. Poi, silenzio. 
C’è una storia che lega un rumore all’altro? Non puoi fare 
a meno di cercare un senso, che forse si nasconde non nei 
singoli rumori isolati ma in mezzo, nelle pause che li sepa-
rano. E se c’è una storia, è una storia che ti riguarda? Un 
seguito di conseguenze che finirà per coivolgerti? O si tratta 
solo di d’un episodio indifferente dei tanti che compongono 
la vita quotidiana di un palazzo? (CALVINO, 2017, p. 79)
 

Através de um frequente travelling vertical, com a câmara que per-
corre os cincos andares pelo vão das escadas (Fig. 1), a diretora devolve ao 
espetador a experiência do lugar, do habitar, pelos seus sons: 

Percepcionamos o mundo que o prédio encerra e envolve, o 
interior, as escadas, cantos e recantos do edifício, a interli-
gação sonora entre os espaços e a vida das pessoas.
Fatumata desce as escadas com duas crianças. Apaga-se a 
luz e ouvimos a porta de entrada a abrir e fechar-se. O ir-
mão de Aissato sobe as escadas e entra em casa. Ouvimos 
o som da vida nos apartamentos. [...] Sucedem-se e entre-
cruzam-se a percepção do lugar, do prédio, e os processos 
da palavra. (FINA, 2016b)

Fig. 1- Vão das escadas

Fonte: Terceiro andar , filme,  min 17:32
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Os processos da palavra, ou o lugar da palavra, introduzem a segun-
da temática do filme. Terceiro Andar é de fato, como sublinhado também 
pela crítica (VERSIENTI, 2017), um filme sobre a “educação sentimental”, 
sobre a transmissão da memória, das experiências dos corpos e dos dese-
jos de uma geração para outra, em um contexto diaspórico, marcado por 
contínuos trânsitos, geográficos, culturais e também linguísticos. 

A palavra ganha assim uma relevância particular pois essa transmis-
são -  como o próprio filme nos lembra, do latim trasmissione, sexo femini-
no, 1. ato ou efeito de transmitir-se; 2. transferência de coisas - passa jus-
tamente pelo diálogo, pelas palavras e pelas suas traduções em diferentes 
idiomas. 

De fato, como a instalação, também o documentário se abre através 
de uma referência intertextual proveniente do âmbito literário, com Aissato 
lendo o poema “Na kal lingu que n na skirbi” de Odete Semedo:

Na Kal lingu Ke n na Skirbi
Na diklarasons di amor? 
Na kal lingu Ke n na kanta 
Storias Ke n Kontado? 
Na Kal lingu Ke n na skirbi 
Pan n Konta fasañas di mindjeris 
Ku omis di ña tchon? 
Kuma Ke n na papia di no omis garandi 
Di no pasadas ku no kantigas? 
Pa n kontal na kriol? 
Na kriol ke n na kontal!
Ma kal sinal ke n na disa
Netus di no djorson? 
O n na tem ku papia 
Na e lingu lusu
Ami ku ka sibi 
Nin n ka tem kin ke na oioin
Ma si i bin sedu sin
N na tem palabra di pasa 
Erderus di no djorson
Ma kil ke n tem pa konta 
N na girtal na kriol
Pa rekadu pasa di boka pa boka 
Tok i tchiga si distinu
Na rekadu n na disal tambi 
Na n fodja
N e lingu di djinti
E lingu ke n ka ntindi
Pa no netus ku no herderus bin sibi
Kin ke no sedu ba
Anos… mindjeris ku omis d è tchon 
Ke firmanta no storia 3 (SEMEDO, 1996, pp. 10/13)

3-Em que língua escrever/ As declarações de amor/ Em que língua cantar/ As histórias que ouvi contar?/ Em que lín-
gua escrever/ Contando os feitos das mulheres/ E dos homens do meu chão?/ Como falar dos velhos/ Das passadas 
e cantigas?/ Falarei em crioulo?/ Falarei em crioulo!/ Mas que sinais deixar/ Aos netos deste século?/ Ou terei que 
falar/ Nesta língua lusa/ E eu sem arte/ nem musa/ Mas assim terei/ palavras para deixar/ Aos herdeiros do nosso 
século/ Em crioulo gritarei/ A minha mensagem/ Que de boca em boca/ Fará a sua viagem/ Deixarei o recado/ Num 
pergaminho/ Nesta língua lusa/ Que mal entendo/ E ao longo dos séculos/ No caminho da vida/ Os netos e herdeiros/ 
Saberão quem fomos” (Tradução da autora)
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Em Terceiro Andar, não há, não pode ser identificada, de fato, uma 
língua padrão: o fula, o crioulo da Guiné, o inglês, o português, o italiano al-
ternam-se e a tradução - frequentemente operada por Aissato, que domina 
vários idiomas tendo sido criada na Europa, no interior de uma família gui-
neense -  ganha uma relevância particular pois é através dela  que as trans-
missões que guiam o filme alcançam também o espetador. Num movimento 
duplo constante entre transmissão e tradução, verdadeiro leitmotiv do filme. 

Apesar de ser um documentário que tem como foco o universo fe-
minino, protagonizado por mulheres e escrito e dirigido por uma mulher; 
Luciana Fina constrói sua investigação cinematográfica do encontro,  não a 
partir de um possível comum dado a priori, dentro do qual fazer coexistir 
idilicamente as alteridade – ou seja, mutilá-las para que caibam dentro de 
um comum preestabelecido - , mas a partir justamente das divergências, 
das incongruências entre as vivências de mulheres que, por causa da geo-
grafia e da idade, estão marcadas pela diferença. 

É através da experiência do outro, da transmissão dessa experiência 
através da oralidade, por palavras frequentemente - embora momentanea-
mente -incompreensíveis, e do desamparo que tal movimento constante 
provoca no espetador que não domina todos os idiomas, que se vislumbra 
a possibilidade de pensar, de edificar um comum compartilhável. 

A violência de uma língua imposta pela dominação colonial históri-
ca e pela experiência da desterritorialização, do ser estrangeiras em terra 
alheia - condição que pertence a todas as mulheres do filme, incluindo a 
própria diretora -  cede o lugar ao potencial expressivo do plurilinguismo, 
sem que haja, com isso, qualquer impossibilidade comunicativa. A tradução 
torna-se, desta forma, lugar de encontro, e é nesse movimento de deixar 
florescer afetos em comum, quais a esperança e o desejo, pelas diferenças 
e através da oralidade, que o filme expressa a sua maior carga política.

Nesse sentido, e por melhor entender tal carga política, proponho 
aqui de pensar o edifício – isto é, a construção cinematográfica do espaço 
do prédio – em contraste com o espaço exterior, da cidade de Lisboa. Con-
traste marcado cinematograficamente pela diretora através das frequentes 
contraposições entre imagens de interiores (os quartos do apartamento, as 
escadas, as áreas em comum -  Fig. 2; Fig. 3), e do mundo afora, represen-
tado por panorâmicas dos tetos de Lisboa vistos atrás de janelas e portas. 
Mas marcado também pela colocação geográfica específica, que aparece 
logo no início do filme: “Lisboa, Bairro das Colónia” (Fig. 5).

Fig. 2 – Panorâmica                                    Fig. 3 – Panorâmica 

       
    

Fonte: Terceiro andar, filme, min. 40:22Fonte: Terceiro andar, filme, min. 40:56
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Fig. 4 -  Incipit 

             

Fonte: Terceiro andar, filme, min. 1:24

O Bairro das Colónias, situado no centro de Lisboa, entre a Avenida 
Almirante Reis e o Miradouro do Monte agudo, é um bairro em estilo Déco, 
composto por 500 edifícios distribuídos por nove ruas e uma praça4. Cada 
uma das noves ruas tem o nome de uma das então colonias portuguesas 
pois o bairro foi construído na década de trinta com o intuito de celebrar a 
vastidão do Império Ultramarino, e de glorificar a nação através das “suas” 
conquistas e do “seu” território. Embora o projeto parece ser anterior ao 
Estado Novo -  no dia 7 de março de 1923, o Diário de Notícias publica 
um artigo com o título: “Está sendo construído o Bairro das Colónias” - , 
o bairro responde de fato às mesmas lógicas que transformaram, entre as 
décadas de 30 e 40, Belém num espaço de “sinalização pública da identi-
dade nacional portuguesa” (PERALTA,2013, p. 372), retomando as palavras 
de Elsa Peralta no seu estudo “A composição de um complexo de memória: 
O caso de Belém, Lisboa”. Sempre de acordo com a autora, é importante 
lembrar que: 

As paisagens urbanas europeias são paisagens saturadas 
de produtos da memória coletiva: sítios patrimoniais, mu-
seus, placas comemorativas, lugares monumentais. Lu-
gar-fétiche da modernidade, a cidade torna-se um espaço 
retrospetivamente definido com base nas ideologias sa-
cralizadas dos passados regionais ou nacionais, enquanto, 
simultaneamente, se presentifica como o lugar de avant-
-garde do processo científico e tecnológico, da indústria e 
do consumo. Aí são criadas formas materiais e técnicas de 
oficialização de uma memória coletiva, desenhadas para 
simbolizar a unidade nacional e para legitimar o controlo 
administrativo do Estado, bem como a sua inserção no sis-
tema-mundo capitalista.  (PERALTA, 2013, p. 362) 

É no bairro das Colónias que em 1975 chega o pai de Aissato, Man-
so, e vinte anos depois Fatoumata. Como numerosos outros africanos que 
abandonaram o continente logo depois das independências, também Manso 

4  A rua de Angola, situada ao lado da estação do metrô Anjos e soube da Avenida Almirante Reis até a Praça 
das Nações, aos pés do Miradouro do Monte Agudo. Aos seus lados distribuem-se, de forma geométrica, rua do Zaire, 
Rua de Moçambique e rua da Guiné. A praça das Nações é alcançada pelas rua da Ilha de São Tomé, Rua da Ilha do 
Príncipe, rua de Cabo Verde, rua de Timor, e Rua de Macau.  
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e Fatoumata se estabeleceram numa das zonas “marginais” do centro da 
cidade – a que vai de Praça da Figueira até o próprio Bairro das Colónias, 
passando por locais multiculturais por tradição, como a Mouraria, a praça 
do Martim Moniz e Intendente. 

De acordo com Miguel Vale de Almeida, no artigo “Comentário”, pu-
blicado na coletânea Portugal não é um país pequeno: contar o império na 
pós-colonialidade, organizada por Manuela Ribeiro Sanches: 

quando os africanos pós-coloniais migraram para Portugal, 
migraram para ocupar posições de classe que lhe retiram 
toda e qualquer mais-valia enquanto exóticos localizados. 
Ocupam agora as margens do centro, nas relações de pro-
dução, como na geografia social. Dos indígenas coloniais 
preservam (é-lhes preservado) o trabalho compulsório”; 
como o são as ‘raízes’ da sua indigeneidade, sob a forma 
de expressões culturais diferenciadoras. A indigeneidade, 
agora glosada como nacionalidade, aquilo que os torna em 
estrangeiros, é o que lhes veda o acesso à cidadania. O que 
se lhes exige como saída é a assimilação, agora glosada 
como integração.  (ALMEIDA, 2006, p. 367) 

Essa área urbana lisboeta continua até hoje hospedando e recebendo 
uma população diaspórica, que chega em Portugal pelas rotas e dinâmicas 
das migrações globais, e que vai a ocupar os mesmos espaços geográficos 
dos emigrantes das ex-colónias. Acompanhando os fluxos das migrações glo-
bais, tais bairros “periféricos” do centro de Lisboa receberam, ao longo do 
século XX, imigrantes provenientes de todos os cantos do mundo, influen-
ciando também o imaginário coletivo: “a etnizição crescente tornou-se parte 
não apenas da sua composição social como também das perceções que dela 
têm os cidadãos de Lisboa e os seus visitantes (OLIVEIRA, 2013, p. 572).  

No entanto, é necessário lembrar que o bairro da Mouraria, que se 
insere no coração desse eixo espacial que vai de Praça da Figueira até os 
Bairro das Colónias, foi sempre abrigo de populações deslocadas, pois além 
de ter sido designado, ainda em 1147, com o nome de Mouraria justamente 
por ser, de fato, um ghetto árabe e muçulmano, foi também o lugar onde se 
estabeleceu muita parte da população rural de Portugal, que se mudava para 
a capital a procura de melhores condições econômicas e de ascensão social.

Ao longo dos séculos, a expansão dos fluxos migratórios em escada 
global fizeram como que também os bairros adjacentes se tornassem pro-
fundamente multiculturais, abrangendo uma população proveniente de todos 
os cantos do mundo.  Como relata Jorge Macaísta Mallheiros em Imigrantes 
na região de Lisboa: os anos da mudança (1996), em um primeiro momen-
to, essa área do centro histórico lisboeta recebeu populações oriundas do 
subcontinente indiano, aos quais se seguiram os africanos e, nas últimas dé-
cadas do século XX, chineses, eslavos, brasileiros e bangladechianos (MAL-
LHEIROS, 1996). 

Tal diversidade cultural concentrada numa das áreas mais centrais da 
capital lusitana, motivou, desde o ano de 2010 a implementação de uma 
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serie de reformas, atividades e eventos por parte da Câmara Municipal de 
Lisboa, com o apoio do empreendedorismo privado. Como sugere Nuno 
Oliveira em “Lisboa Redescobre-se: a governança da diversidade na cidade 
pós-colonial”, das intervenções realizadas podem ser destacados os seguin-
tes elementos: 

Preparação do território para a alocação de indústrias da 
cultura ou ligadas à produção criativa acompanhada de 
uma forte aposta em atividades culturais com a ocupação 
do espaço público; atração de gentrifier como forma de 
recomposição do tecido social do bairro; turismo criativo e 
busca da autenticidade; e finalmente, a interculturalidade 
endógena ao bairro como fator de atração tantos de tu-
ristas como de potenciais “diversity seekers”. (OLIVEIRA, 
2013, p. 582)
   

A “gestão da diferença” operada pelo poder numa área urbana tradi-
cionalmente estigmatizada, com a “exotização” do outro e a construção de 
um branding lisboeta cujo leitmotiv é a diversidade, reproduz justamente a 
reificação do outro que marcou a modernidade colonial. Ao aniquilamento e 
à escravização do outro operada pelo colonialismo, substitui-se hoje a pa-
trimonialização, a estetização e a exploração da imagem que as presenças 
“exóticas” oferecem à cidade. Cidade que pretende ser a “encruzilhada de 
mundos”, nome de um gabinete da Câmara Municipal de Lisboa - Gabinete 
Lisboa Encruzilhada de Mundos (GLEM), responsável pela organização de 
festivais de caráter multicultural.

Significativa, nesse sentido, é a própria narrativa construída pela Câ-
mara Municipal de Lisboa. Os nomes dos locais, renovados pelas ações em 
conjunto do poder público e do setor privado, assim como os dos eventos 
apontam de novo para a mesma retórica das viagens, das descobertas e do 
encontro pacífico entre alteridades. Sem nenhuma referência às violências e 
aos conflitos subjacentes ao “multiculturalismo lisboeta” e à estigmatização 
social da área urbana que vai da Praça da Figueira até o Bairro das Coló-
nias, o espetro do lusotropicalismo volta a habitar o imaginário português e 
a imagem que Portugal quer vender, literalmente, para o resto da Europa. 

É perante dessas dinâmicas de intervenção urbana, que visam domes-
ticar as diferenças com o intuito de produzir mais-valia - a capital produzindo 
o capital, retomando a ambiguidade semântica da palavra capital proposta 
por Jacques Derrida no seu ensaio O outro cabo (1995) - , que a experimen-
tação fílmica de Luciana Fina, ganha uma importante relevância política. 

A oposição entre o espaço do prédio e o espaço publico, o dos bairros 
em volta, aponta para uma proposta antagônica na relação com às dife-
renças, pois é a partir da experiência do outro, do corpo subalternizado de 
mulheres negras e muçulmanas, que surge a reflexão, a “educação senti-
mental”, proposta por Terceiro andar. 

Nas memórias de Fatoumata, nos relatos da sua juventude passada na 
Guiné Bissau, do seu casamento tradicional, dos desejos e das esperanças que 
acompanharam o fluir da sua vida em trânsito entre geografias e universos 
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culturais, o filme transmite e traduz dinâmicas e afetos calados pela retórica 
oficial das intervenções publicas no espaço urbano.  Nas incertezas e nas in-
seguranças que acompanham Aissato no gesto de escrever uma video-carta 
de amor para o seu namorado distante, interroga-se justamente a distância, 
o estar longe como condição marcante de uma Europa nova e jovem, porque 
composta por novos e jovens (afro)europeus - simbólicas, nesse sentido, são 
também as cenas que acompanham a celebração do nascimento de Abdulai 
dentro da comunidade guineense, filmadas no apartamento dez anos anos 
antes a estreia do documentário, como informado pela diretora na sinopse da 
instalação. 

Desejos, esperanças, nostalgias e amores, transmitidos numa plu-
ralidade de idiomas que, através da tradução, unem o falante e o ouvinte 
mantendo, ao mesmo tempo, as potencialidades expressivas da oralidade, 
impõem-se como afetos políticos pois sustentam a construção de uma co-
munidade não hegemônica, onde as alteridades possam manter a própria 
subjetividade, contra os diferentes mecanismos de reificação do corpo do 
outro que, em diferentes etapas e através de diversas estratégias, marca-
ram as relações conflituosas entre o ocidente e o resto do mundo.

Como sugere Derrida, em O outro Cabo”, ao refletir sobre os desafios 
da uma possível identidade cultural para Europa: 

Se é preciso vigiar para que a hegemonia centralizadora (a 
capital) não se reconstrua, não basta, para tanto, multipli-
car as fronteiras, isto é, as marchas e as margens; é pre-
ciso não cultivar por si mesmo as diferenças minoritárias, 
os idioletos intraduzíveis, os antagonismos nacionais, os 
chauvinismos do idioma. (DERRIDA, 1995, p.113)

Fazer experiência do outro a partir da diversidade de uma outra vivência, de 
uma outra memória, de uma constituição de afetos políticos quais a esperança 
e o desejo, de uma outra língua que não seja a arrogância de um idioma im-
posto, significa justamente derrubar a hegemonia centralizadora da capital  - o 
egocentrismo, ou eurocentrismo ou lusocentrismo destrutor - , e com ela o dis-
curso institucional que através do espaço urbano pretende construir e fazer re-
viver uma memória pacificadora, funcional para os interesses do capital. 
E significa também aprender a pensar a cidade a partir das experiências dos 
corpos subalternizados pela modernidade ocidental e pelo mercado global, 
“para marcar que o nosso corpo, como corpo dito próprio, «o nosso corpo», 
o nosso corpo sexuado ou dividido pela diferença sexual, permanece um 
dos lugares incontornáveis do problema: por ele passa a questão da língua, 
do idioma e do cabo”(DERRIDA, 1995, p. 123 ). 
Para concluir, longe dos holofotes que iluminam o turismo massivo que nos 
últimos anos inundou as ruas de Lisboa, redesenhando a geografia urbana, 
e os festivais internacionais que fazem reviver discursos lusotropicalistas, 
Terceiro andar oferece portanto ao espetador a possibilidade de pensar um 
comum não hegemônico, que passe justamente pela língua, pelo idioma e 
pelas experiencias do corpo de mulheres negras.    
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MATERNIDADE EM DISSIDÊNCIA:
CORPO E GÊNERO NO CONTO DE TÉRCIA MONTENEGRO

LÚCIO FLÁVIO GONDIM DA SILVA
 UFC - Universidade Federal do Ceará

De dentro de uma mulher, como nos contos da escritora Tércia Mon-
tenegro, nasce o corpo de outras mulheres e homens. Nasce um pai, um 
avô, um irmão, uma tia... Mas, quando nasce uma mãe, morre a mulher 
que o pariu? Se sim, saibamos: “Matando-se, revela-se o vazio da femini-
lidade: castrada demais ou fálica demais, a mulher deve morrer, acabando 
com o enigma de sua imaginária incompletude ou completude.” (BRANDÃO, 
1995, p.70). Tércia lança a pergunta: dar vida é o mesmo que viver? Bir-
man (2016) sugere algumas respostas:

O que caracteriza a figura da mulher seria, então, o dom 
para a maternidade, que definiria sua finalidade biológica 
e delinearia, pois, suas modalidades de inserção no campo 
social. Isso porque as faculdades morais femininas estariam 
efetivamente definidas por suas potencialidade naturais. Se 
esse atributo da mulher sempre foi reconhecido de bom gra-
do e sempre foi a fonte maior de seu poder no imaginário 
coletivo, na modernidade tornou-se o caminho preferencial 
pelo qual se procurou também limitar o anseio das mulheres 
por outros poderes e lugares no espaço social. (BIRMAN, 
2016, p.55)

Tércia Montenegro disseca o início biológico/social, o “cogito” (BUTLER, 
2016, p.29) que assume e/ou se apropria dos gêneros. O nascimento tem 
figura central nos contos, interrogando o dever feminino diante da ideia da 
maternidade que “seria algo de ordem estritamente instintiva” (BIRMAN, 
2016, p.55) mas que perde seu caráter tácito. As mulheres (e homens) de 
seus contos carregam suas mães: negam-nas, aceitam-nas, reverberam-
-nas, mas primordialmente pensam e fazem pensar os papeis construídos 
ao redor deste signo familiar.

“As estrelas”, do livro O resto de teu corpo no aquário, é narrado por 
uma mãe sobre a jornada de vida, mistério e tragédias de sua existência. A 
narradora é uma dupla transgressão feminina e materna: esconde a gravi-
dez de sua mãe e nega em si mesma o paradigma amoroso da maternidade. 
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Ela não dá luz sozinha, procura uma parteira que lhe dá nos braços uma es-
curidão íntima: “Mesmo logo quando me livrei das dores na expulsão de car-
ne e sangue, que parteira foi me estendendo a criança, eu me afastei. Não 
queria aquele filho. Mas acabei levando-o para casa, ainda assim. E mesmo 
com a sensação de nojo e rejeito, dei o seio para ele [...]” (MONTENEGRO, 
2005, p. 80). 

Com os meses, a repugnância é abrandada e, posteriormente, será 
revivida principalmente quando da presença do forasteiro, pai da criança. 
A fim de ter o corpo em êxtase do homem consigo, ela caça o menino e o 
tranca numa casa que serve de sanitário. Sobre o amor, ela diz a um interlo-
cutor ficcional, quase não sente nenhum dos tipos desse sentimento: “Agora 
o senhor vai sabendo que amor de mãe não é tudo a mesma coisa. Às vezes, 
até nem existe amor algum, mas repugnância e crueza [...] Houve só uma 
única oportunidade de amor, eu acho, e talvez nem tenha chegado a tanto 
sentimento; foi apenas a chance da perda [...]” (MONTENEGRO, 2005, p.81). 

Aos nove anos, porém, o filho da narradora adoece, situação que a 
obriga a furar o bloqueio do isolamento e o apresenta oficialmente ao pai. 
Será um curandeiro quem se interporá entre os fragmentos da família, sal-
vando o menino da falência total sem tirá-lo da apatia e do esconderijo. 
Amadurecendo, o corpo da criança lhe é “tão parecido com o pai no passado 
do encontro entre os coqueiros. Meu filho era já um homem, e aquilo me 
dava raiva, como uma sentença de perda, de velhice e ruína.” (MONTENE-
GRO, 2005, p. 83). O tempo então faz reforçar um ódio, uma identificação 
contundente entre desejos e reprovações. A mãe afirma o seu desprezo: 
“Eu desconhecia o que fosse amor por aquela criatura, estou certa disso, 
senhor”. (MONTENEGRO, 2005, p.83).

José, o filho, foge, libertando e ao mesmo tempo se reforçando en-
quanto “o filho ingrato, o filho que nunca amei.” (MONTENEGRO, 2005, p. 
84). A narração do conto, descobrimos, então, se dá para um homem que 
desenterra uma estrela marinha sob a entrada da casa. Ela é a prova do tra-
tamento místico que havia curado a criança anos atrás. Ao contar ao menino 
sobre a mandinga, a mãe o amaldiçoa. A personagem constrói, então, um 
tratado sobre a maternidade:

Dizem que amor de mãe não falha, mas o senhor veja que 
para tudo não existe regra fixa. Minha mãe, é certo, en-
quadrava bem na história de amoroso cuidado com a cria – 
minha mãe, que morreu viúva e cega, mas não surda, pois 
soube escutar meus passos engordando no soalho, aqui 
mesmo, nestas tábuas velhas, e escutou ainda o peso e o 
arrastar na minha voz. Morreu de respirar fraqueza e só 
lamentando não poder me assistir no parto, eu naquele ins-
tante sabendo que ela adivinhou o ruído estranho da minha 
gravidez, dia a dia acompanhou a lentidão que eu aplicava 
nos pés, sem que nada eu lhe dissesse.
Minha mãe não viu a tarde em que saí para o campo, em-
brenhei no matagal. [...] (MONTENEGRO, 2005, p.79)
 



282

Nesse trecho, a mãe em Tércia não abre exceção de si. Seu corpo está 
sobreposto a todos os desejos, não conhece limites, irrompe as interdições e 
provoca a revolta. São negadas, desse modo, as adjetivações de docilidade e 
negação em prol do outro que suplantam a categoria Mãe e atingem toda a 
construção do conceito do Feminino, como é assim atestado por Michelle Per-
rot: “A maternidade é o grande caso das mulheres [...] é uma fonte de iden-
tidade, o fundamento da diferença reconhecida, mesmo quando não é vivida. 
[...] A maternidade é um momento e um estado. Muito além do nascimento, 
pois dura toda a vida de uma mulher.” (2007, p.68-69).

No conto “Cara de cão”, publicado na revista Arte e Letra: Estórias – Edi-
ção T (2013), o narrador rememora suas desventuras familiares, opondo sua 
própria mãe de quem fugira e a mãe prestes a morrer do amigo Ric. Em sua 
história, as cenas de controle abusivo materno se avolumam envolvendo sem-
pre o caráter ambivalente do desejo sexual. A mãe do narrador exige lhe dar 
“banhos de bebê” (MONTENEGRO, 2013, p. 72), muito embora o personagem 
já seja bastante crescido. As ações corroboram Brandão quando fala: “Repre-
sentação primordial da mulher, a mãe, entretanto, é fálica, na sua primitiva 
relação com a criança narcísica, primeira e ilusória experiência da completu-
de.” (2006, p.195). 

A mãe de “Cara de cão” sofre algum embargo libertário do filho, mas 
compensa na filha mais nova seus vazios. Na relação entre as duas, o femini-
no é uma questão central. A mãe se propõe a ser uma mestra da garota com 
sessões de estudo erótico e de fotografia nua. O corpo é alvo de uma pedago-
gia sexual que, se é lida como mecanismo de (auto)conhecimento pela mãe, é 
compreendida como novo dispositivo de controle materno no ponto de vista do 
filho: “Eu temia que o padrão que minha irmã estivesse formando para si fosse 
algo irreal, a não ser que ela quisesse conviver o resto da vida com premiados 
atores pornôs.” (MONTENEGRO, 2013, p. 72)

Junto às revistas pornográficas, exercícios como o de “colocar um pre-
servativo numa banana, usando para isso apenas a boca” (MONTENEGRO, 
2013, p.73) e a cera quente deixando “muitas áreas do corpo vermelhas como 
se tivessem sido lixadas” desembocam na sessão de fotos nuas dentro do ba-
nheiro cuidadosamente preparado. A finalidade disso tudo vem por palavras 
ensaiadas, tal como a mimeses de si que a mulher quer preparar na filha:

Minha irmã repetiu o que devem ter sido as palavras exatas 
da mãe: disse que eram um exercício de sensualidade, algo 
que toda mulher deseja fazer – e tínhamos uma educação 
moderna a ponto de proporcionar aquilo. Lena recitou sua 
resposta de um jeito tão automático e monótono que per-
cebi que estava salva. Era inocente ou estúpida o bastan-
te para manter a sanidade diante do episódio – e embora 
participasse do que a mãe quisesse, como um marionete 
que se guarda no bolso, ela não era minimamente afetada. 
(MONTENEGRO, 2013, p.74)

Uma cegueira provocada pela lei materna-feminina parece dominar 
as relações entre filho-mãe, filha-mãe, filho-filha. Equivocada ou não, ela 
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impera e deixa marcas até quando parece não afetar. Essa mãe segue um 
outro perfil de Tércia Montenegro, o da mulher cuja maternidade se torna 
uma obsessão, uma transferências de vazios que chega ao doentio como 
em “Carceragem” quando a mãe mantém em cárcere privado as duas filhas 
gêmeas. Sobre este aspecto, o ensaio de Cánovas sobre os contos de Murilo 
Rubião aborda uma semelhança entre os dois contistas, ademais das dife-
renças de estilos entre as duas escritas: “Na obra de Murilo Rubião, a casa, 
que também é um símbolo ligado ao feminino, assume as mais inusitadas 
feições, porém ela não é quase nunca um lar, mas um espaço ameaçador.” 
(2013, p.101).

No conto “Os desejos”, filho e pai também não se enxergam, sob o 
mesmo teto. Diante da morte da mãe/esposa, o que sobra é distância entre 
os personagens, quebrada rapidamente, durante o conto, à ocasião de uma 
carta da mãe morta descoberta pelo pai, já idoso. O reencontro na casa como 
um ápice, ao fim do conto, é precedido pela rememoração da trajetória da 
família. No caminho, a gravidez e a morte da mulher caminham juntas, inter-
calando-se, por fim, nos sintomas que surgiram, ainda durante a gestação, 
na esposa que ora é “uma jovem mãe, perfeita com saúde bastante para 
cuidar da criança e supervisionar a casa” (MONTENEGRO, 2005, p.56), ora, 
uma doente terminal nos momentos de crise.

A morte da esposa e sua similaridade física com o filho sobrevivente 
fazem com que o homem mande a criança a diversas casas de parentes em 
cidades vizinhas até que o isolamento completo acontecesse com o menino 
tornado homem. Casmurro, o pai divide a fala na construção da narrativa 
com o filho de modo alternado. A linguagem do conto nos faz ouvir um e ou-
tro cuja fixação “a maior talvez, é lembrar o máximo possível de detalhes da 
mulher que foi minha mãe.” (MONTENEGRO, 2005, p.58), diz o jovem. Tam-
bém do órfão se sabe que sua transferência de emprego para a cidade do pai 
tem como real objetivo buscar fragmentos da mãe. Mas, assim como rejeita 
o desejo de visitar o quarto onde viveu seis anos ao lado da mulher de sua 
vida, rejeita a carta dela que o pai, enfermo terminal na cama, entrega-lhe.

Tudo segue interrompido. Sem elos, há fantasmas da mãe, do pai e do 
filho. As pulsões afetivas são expressas por simbologias, “não só as perten-
centes à mãe, mas também as que caracterizam a dependência do corpo da 
criança (de qualquer sexo) em relação à mãe. Em outras palavras, “o cor-
po materno” designa uma relação de continuidade [...]” (BUTLER, 2016, p. 
146). Pai e filho seguem a desejar a presença da mulher, vetada há décadas. 
Como uma oferenda à vida, a morte dela deu a vida ao filho, num processo 
oposto ao do conto anterior, “Uma história secreta”, em que a família sobrevi-
ve sem a criança. Aqui, sem a figura materna, tudo se desmorona, deixando 
aos homens uma incomunicabilidade histórica:

Pelos seus traços, definidos sempre pelas virtualidades do 
seu organismo, a figura da mulher estaria, pois, mais próxi-
ma do polo da natureza [grifo do autor], enquanto a do ho-
mem, pela mesma razão, se aproximaria do polo da civili-
zação [grifo do autor]. Enfim, entre os polos do sentimento 
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e da razão, ou então entre natureza e civilização, esboçou-
-se, no imaginário coletivo, a cartografia moral da diferença 
sexual, que seria sempre a consequência direta da natureza 
biológica diferenciada entre o ser do homem e o da mulher. 
(BIRMAN, 2016, p.56)

Tal binarismo é marcado nas narrativas em mais de uma vertente. 
Em outro conto, a natureza, polo representado pela mãe, chega ao mis-
ticismo. O insólito chega por meio da música e “A rosa da canção” é uma 
história sobre a interrupção sonífera do cantar de uma mãe na vida do fi-
lho: “Nas vezes em que a mãe não cantava, ele conseguia dormir um sono 
calmo, limpo de tragédias. Logo o filho associou a canção aos pesadelos e 
pediu à mãe que não cantasse mais, poupasse-o daquela angústia.” (MON-
TENEGRO, 2005, p. 86). O elo entre o corpo do filho e o da mãe do conto é 
sempre maior, pois, “a música parecia nascer de dentro, como numa trans-
posição. De dentro da mãe para dentro do filho: o som repercutia em ondas 
espiraladas e quentes.” (MONTENEGRO, 2005, p. 88).  

Castello Branco reflete sobre as relações de sentido entre os gêneros 
e a musicalidade: “A música, no seu fluir semelhante ao da água, é essa 
louca perversão dos signos, é tudo aquilo que flutua e não se fixa, aquilo 
que escapa à lógica viril, amante das certezas, do falo e da fala, da simetria 
do significante e do significado, do masculino e do feminino.” (1989, p.35). 
Somente o fim do corpo, e ele chegará, será capaz de cessar a maldição. 
A mãe morrerá pelas mãos do filho, rompendo o interdito, mas mantendo 
o jovem numa nova prisão. Ele passa a ter uma vida carcerária, atualizan-
do a percepção histórica de que “A mediação insubstituível da maternidade 
tornaria, então, possível a reprodução do social. Daí poder-se afirmar que 
existia efetivamente uma governabilidade do espaço doméstico.” (BIRMAN, 
2016, p.58). Entretanto, agora a casa nova não é um lar ao personagem. 
Sem sociabilidade, o silêncio segue perturbador em forma de pesadelos.

Nos contos, o silêncio daquelas que apenas dizem sim é trocado pelas 
mulheres que, do contrário, negam a obrigatoriedade para sua construção de 
ser mulher e se afirmam: “Aí se coloca a mulher, essa estranha que se presta 
à fala sedutora da cultura patriarcal e aí se constrói seu silêncio, no mutismo 
necessário para as elaborações dos castelos do imaginário. E há quem goze 
com isso.” (BRANDÃO, 1995, p.93). Os contos de Tércia Montenegro mos-
tram o lado plural do feminino nele incluindo a eterna querela com a questão 
materna. O conto que dá título a um livro da autora é um grito pela pers-
pectiva de alteridade frente à identidade. A trama de “O resto do teu corpo 
no aquário”, por exemplo, traz uma mãe e uma filha cujos corpos fracassam 
diante do padrão e que anunciam novos e marcantes perfis sociais.

Narrado em primeira pessoa, o conto é a confissão de uma mãe frag-
mentada. Seu corpo gerou uma filha, Clara, que o tempo mostrou ser in-
completa. A menina, a partir dos seis anos, desenvolveu sintomas de inva-
lidez física e psicológica. Seu corpo passa a morar inerte numa cadeira de 
rodas e sofre ataques convulsivos. Espécie de literata-jornalista, a jovem 
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mãe resenha livros para o jornal da cidade onde conheceu o pai de Clara, 
um dos diretores da empresa. O homem a abandona ainda durante a gra-
videz e sequer conhece a deficiências da filha ou as dores da mulher que 
engravidou e que agora cuida solitária da menina quase inconsciente em 
sua corporalidade. 

O conto é fala da “escrava de uma criança. Alguém que já não se im-
portava com vaidades. Uma jovem que não pensava em beleza, ao olhar-se 
no espelho; apenas reconhecia os cabelos loiros, as sobrancelhas finas – 
tudo igual à filha, o seu auto-retrato de invalidez” (MONTENEGRO, 2005, 
p. 66). As duas existem, por toda a narrativa por meio das imagens que 
Tércia, contista-fotógrafa, constrói. Imagens do inconsciente, da alterida-
de, dos espelhos ao redor de si: “Minha primeira visão foi esta: algo man-
chado, boiando sem rosto dentro de mim e passando para o vídeo como um 
desenho infantil.” (MONTENEGRO, 2005, p. 64)

O pensamento da personagem, ponte direta com a materialidade cor-
poral, não permite cisões. “Ainda podia decidir outro destino – era o que me 
diziam. Mas eu achava que seria tudo igual, no fundo: a existência de Clara 
já acontecera.” (MONTENEGRO, 2005, p. 64). Dar a luz, para a narradora, é 
consequência inevitável da situação de gravidez. A maternidade não é uma 
alegria ou uma saída, mas um fardo irrevogável. Ainda neste momento, 
ainda antes de reconhecer qualquer imperfeição da filha, a narradora mos-
tra sua desregularidade para com os hábitos costumeiramente associados 
ao materno. A fotografia de seu feto lhe dá um borrado sem face que soa 
mais como um desenho infantil em sua pior conotação: a da imperfeição e 
da feiura. Não é ao menos humano, é a sugestão de uma existência pouco 
ou nada reconhecível. Será desde então a figura incógnita de pontos azuis, 
a cor da morte em Tércia Montenegro. 

A imperfeição se mantém escondida: “Afastei de leve os panos, para 
ver as feições da criança. Não era nada grotesca, nada monstruosa, nada 
do que viria a ser. [...] Parecia tão perfeita, por fora – e seria assim en-
quanto fosse um bebê.” (MONTENEGRO, 2005, p. 65). Entretanto, os anos 
mostram que a menina estaria longe da normalidade, tornando-se uma 
“estranha boneca viva, com seus esgares e contorções.” Os perfis da mãe 
e do monstro estão aqui e driblam “a instituição compulsória da maternida-
de” (BUTLER, 2016, p.163) para as mulheres pois, como na narrativa sem 
pudores da mulher do conto:

o corpo materno não seria mais entendido como a base 
oculta de toda significação causa tácita de toda a cultura. 
Ao invés disso, o seria como efeito ou consequência de um 
sistema de sexualidade em que se exige do corpo feminino 
que ele assuma a maternidade como essência do seu eu e 
lei de seu desejo. (BUTLER, 2016, p. 162-163)

Prisioneira de um corpo assustadoramente sensível e destrutivo, a 
mãe está ausente de liberdade. Seu corpo está vetado a si mesmo e tem 
como condição irrestrita a umbicalidade com uma doente. De volta à casa 
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depois de uma nova estada no hospital, não há intimidade: “Eu era uma 
criança explorando um porão misterioso e indevassado.” (MONTENEGRO, 
2005, p. 65).  Com o tempo, o porão torna-se menos obscuro e redecorado 
pela mulher que despensa a empregada e faz da solidão um encontro con-
sigo e com o Desejo, outrora morto. A companhia de um velho amigo num 
motel traz a consciência da finitude. A mulher que está, erotizada, sobre a 
cama não dura. Logo, tudo voltará ao normal: a perturbação caótica com a 
monstruosidade de Clara.

Entre os novos gritos e ataques da menina, a mãe sussurra ao leitor 
as vozes que com ela falam. Elas sugerem que a mãe mantenha a criança 
internada, o que, curiosamente, ela não faz, mantendo-se novamente pre-
sa, quase que por livre arbítrio, ao corpo desforme. Tais falas, para Birman, 
instauram o biopoder foucaultiano, pois:

Com efeito, a reprodução da espécie e a constituição espe-
cífica de uma medicina feminina centrada no parto impu-
seram-se como dimensões fundamentais do biopoder. [...]
Dessa forma, oferecer para a figura da mulher o poder de 
governabilidade no espaço privado – a administração da 
família e dos costumes -, implicava então inseri-la de ma-
neira precisa nos processos de medicalização configurados 
pelo biopoder. Com isso tudo, o corpo da mulher foi devida-
mente medicalizado junto com o da criança, assim como a 
totalidade da existência familiar foi catalisada pelo recente 
discurso da medicina social, da higiene e da saúde pública. 
(BIRMAN, 2016, p.63)

A higienização social faz do corpo alheio uma obrigação, uma voca-
ção ou karma inegável para o da mãe. Não é possível deixar de exercer a 
função materna. No rosto, as marcas daquela obrigação numa fúria leonina 
diante da enfermeira com aquele “seu timbre suave, enquanto me entrega-
va o novo remédio e recomendava cautela. Eu quase a agredia: não precisa 
dizer para uma mãe ter cuidado.”. A personagem mostra-se, assim, ainda 
presa às estruturas de sexo/gênero que relegam a ela o dever de cuidadora 
e autorizam o homem a fugir sem maiores satisfações durante a gravidez 
indesejada ou não programada. 

Tal relação de submissão à lei, ainda que com a clara transgressão de 
muitos dos valores culturalmente esperados pelo feminino, especialmente 
em relação ao ato materno, é discutida por Butler, para quem “O corpo cul-
turalmente construído será então libertado, não para seu passado “natural”, 
nem para seus prazeres originais, mas para um futuro aberto de possibili-
dades culturais.” (2016, p. 164). Pôr em cheque a maternidade não instau-
ra um retorno – o próprio passado da personagem é igualmente limitante 
e legislado – mas um recomeço. Com Clara, consigo mesma, com todo o 
resto do corpo no aquário.

Pela literatura, o corpo desta mulher ganha sobrevida porque imerso 
na sinceridade de suas perdas, de seus nãos e de seus medos. Sua força 
reside na palavra-imagem, só por ela o azul transcende a aquarela:
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Na tela de ultra-sonografia, o borrão azul significava uma 
vida. Um pouco de carne vibrante, em formação. Um uni-
verso de cegueira – o feto flutua nos limites da membra-
na, move-se pela tontura de águas, submerso no líquido 
amniótico. Foi quando vi o peixe-monstro dentro de um 
aquário. Alguma coisa devia ter ficado dentro de mim, algo 
não tinha seguido em frente, para que Clara não nascesse 
perfeita. Olhava meu corpo, imaginando que um resquício 
ainda estaria lá: a flama necessária para que a menina fa-
lasse, refletisse, andasse – a poção mágica retida no fundo 
do aquário. (MONTENEGRO, 2005, p.68)

Tércia Montenegro talvez queira dizer que as condições biológicas são 
por vezes indeléveis no entanto, não são a única opção para o corpo que 
certamente também não se libertará de todo, mas pode não aceitar passi-
vamente as penas e obstáculos que uma obrigação social, como a mater-
nidade com todas as suas significações performáticas quer anunciar. Algo 
misterioso como a experiência do sagrado parece se interpor diante dos 
corpos das duas mulheres do conto, desiguais em consciência e inconsciên-
cia, ligados pelo silêncio e pelo azul. O conto descobrem o múltiplo dentro 
do uno, a escrita como janela para o infinito particular:

O texto literário como máquina de guerra é, em cada caso, 
dirigido contra a divisão hierárquica de gênero, a cisão en-
tre o universal e o particular, em nome da recuperação da 
unidade anterior e essencial desses termos. Universalizar o 
ponto de vista das mulheres representa, simultaneamente, 
destruir a categoria das mulheres e estabelecer a possibili-
dade de um novo humanismo. Assim, a destruição sempre 
é restauração – isto é, a destruição de um conjunto de ca-
tegorias que introduz divisões artificiais numa ontologia de 
outro modo unificada. (BUTLER, 2016, p. 207)

Construir a partir do caos. Dos pedaços dispersos das antigas identi-
dades, colar imagens dispersadas. O resultado não será jamais um todo, ele 
é muito pouco na sua vontade de completude. O fragmento diz mais. Vida 
e morte dão as mãos, são mais forte no jogo das cordas entre masculino e 
feminino: mistura os dois. Não há mais lados e esta é a vitória, presente na 
derrocada iminente, somos os dois caminhos, a fusão da chegada/partida 
dentro do sistema sexo/gênero que é uma tecnologia biopolítica, concor-
dando assim com Preciado (2014). Uma tecnologia de escrita, de conto, de 
obra literária, de ficção... 

Em suas narrativas, Tércia Montenegro pluraliza a visão sobre os cons-
tructos sociais, mostrando concordâncias e discrepâncias inúmeras ao espe-
rado por meio dos personagens. Os seres ficcionais funcionam dentro de “um 
sistema complexo de estruturas reguladoras que controlam a relação entre 
os corpos, os instrumentos, as máquinas, os usos e os usuários.” (PRECIA-
DO, 2014, p.79). Ora subvertendo, ora acatando os padrões estabelecidos 
em tais estruturas, os corpos marcam a performatividade de suas existên-
cias de modo duplo, pois são criações artísticas que tangenciam construções 
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psicossociais. A problematização da gravidez, haja visto o importante debate 
atual sobre o aborto, é uma das principais desconstruções desses padrões 
corporais.

Assim, a literatura, em especial, a que é feita por mulheres, é um cor-
po cuja posição sociopolítica é um estar-contra, pois “É só no entrecruzar 
desse duplo movimento – daquele que parte com aquele que fica, daquele 
que rompe com aquele que repele, daquele que é o outro com aquele que é 
o mesmo – que se pode vislumbrar essa especificidade feminina do discur-
so.” (CASTELLO BRANCO, 1995, p. 71-72). A prosa de Tércia Montenegro 
é feminina porque é humana, diversa e rompe com silêncios ao ser “uma 
marca que sabe bem que seu lugar não pode passar de um entre, de um 
entrelugar”. (p.72). Eis o espaço do corpo na ficção contemporânea brasi-
leira, bem como em outras linguagens deste nosso tempo em dissolução: 
a fronteira.
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INTRODUÇÃO

Este artigo apresentará a discussão sobre as vivências na educação 
formal por mulheres transexuais inseridas na Rede Paraense de Pessoas 
Trans (REPPAT). A REPPAT é uma Organização Não Governamental (ONG) 
de mulheres travestis, mulheres e homens transexuais, fundada e registrada 
em 2016, na cidade de Belém/Pará. Possui um histórico de luta pelos direitos 
da população trans. Atuante no estado, na perspectiva de alcançar o principal 
resultado de sua bandeira de luta - o direito a vida e dignidade para todas/os 
as/os integrantes da Rede, para o município belenense e do estado1. 

O interesse pelo tema surgiu por conta de vários questionamentos 
feitos durante a leitura bibliográfica para um trabalho acadêmico 
sobre o Movimento LGBT2. Dentre as leituras, nos chamou atenção o fato 
de muitas mulheres transexuais abandonarem a Escola por conta da relação 
efetivada naquele espaço e promovida, segundo Santos (2009), de forma 
estigmatizada e repressiva.

Também praticamos o “teste do pescoço”3 que, em princípio, tem por 
finalidade a percepção do racismo na sociedade, uma vez que ao olharmos 
ao nosso redor, verificamos a ausência de pessoas negras em vários espaços 
educacionais, televisivos, dentre outros. O “teste do pescoço” nos propor-
cionou observar e questionar sobre a quantidade de mulheres transexuais 
dentro da faculdade onde estudávamos, especialmente, em nosso curso de 
Serviço Social o qual, ainda, tem como predominância mulheres Cis4 em sala 
de aula, bem como na atuação profissional como assistentes sociais.

A pesquisa tem como método o Materialismo Histórico Dialético, o 
qual nos possibilitou uma análise a partir de uma perspectiva histórica das 
relações contraditórias existentes na sociedade capitalista, que delimita bar-
reiras de acesso ao espaço educacional e a outras políticas, como à Saúde 
1-https://www.facebook.com. Acessado em 05/05/2017. 
2-LGBT é uma sigla é destinada a Lésbicas (L), Gays (G), Bissexuais (B), Travestis e Transexuais (T). Fonte:   
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br. Acesso em 13/03/2017.
3-Teste do Pescoço. Fonte: http://www.geledes.org.br. Acesso em 04/02/2017.
4-CISGÊNERO/CIS: são pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído pelos pais, médicos e pela so-
ciedade quando do nascimento do indivíduo. Fonte: http://www.recursoshumanos.sp.gov.br. Acesso em 05/05/2017.    

https://www.facebook.com
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br
http://www.geledes.org.br
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br
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em relação ao processo de transição dessas mulheres estimulando, assim, 
a capacidade de desvendar a realidade, de forma crítica, em sua totalidade.

A priori desenvolvemos a revisão bibliográfica para alcance de nossos 
objetivos, sendo utilizada a análise qualitativa das informações para obten-
ção de dados e aplicamos entrevista semiestruturada, com perguntas aber-
tas e fechadas, a fim de possibilitar intervenções nossas em alguma coisa 
quês despertasse a atenção de ser mais explorada. O diálogo ocorreu com 
três mulheres transexuais da REPPAT a fim de saber, principalmente, sobre 
a escolarização e como era/é a relação no meio da comunidade escolar. To-
das optaram pelo uso de seus nomes sociais e sem nenhum pseudônimo, 
bem como assinaram termos de anuência que garantiram as entrevistas. 

A primeira entrevistada foi Mia Sales, estudante de Moda, de 22 anos; 
a segunda chama-se Rayanne Cristina, de 24 anos, ela finalizou o ensino 
médio e trabalha como modelo e atriz; e a terceira é a representante esta-
dual da REPPAT, Eduarda Santos, de 30 anos, atualmente, é servidora pú-
blica da SESMA, graduanda de Ciências Sociais e graduada em Jornalismo. 

O artigo está dividido em cinco tópicos baseados em leituras sobre 
gênero e sexualidade de autores/as pós-estruturalistas, como Foucault 
(1988), dialogando sobre sexualidade; Scott (1995); Louro (1997) e Bento 
(2008) que nos contemplam sobre o assunto de gênero, sendo que Ben-
to (2008) têm, nos dois primeiros autores citados, suas bases de estudo 
em torno de gênero, sexualidades e transexualidades, assim como Louro 
(1997) que aborda a temática na área da Educação.

UM POUCO SOBRE SEXUALIDADE E GÊNERO

A discussão sobre a temática transexualidade requer um diálogo so-
bre a definição de gênero e sexualidade5, apresentado através da obra fou-
caultiana sobre a análise de sexualidade e sua influência nas relações so-
ciais, cuja compreensão do autor é de que essas relações perpassam sobre 
a esfera do poder, por existir uma relação de opressão historicamente soli-
dificada com o sexo.

O poder não é algo palpável, ele se concretiza de acordo com as re-
lações sociais que estão postas na sociedade, por exemplo, o modelo de 
família nuclear (composta por pai, mãe e filhos) que era assegurado pela 
burguesia no século XVII, cabendo ao homem (pai), nessa relação familiar, 
erguer seu poder patriarcal sobre sua família (FOUCAULT, 1988).

O autor discorre que o sexo6 – onde se encontra o dever e a verdade 
humana – é reduzido também ao poder, seja ele na autoridade de Deus ou 
pelo sistema proposto em um período histórico. Em ambos pode se obser-
var, no regime heterossexual, a percepção do sexo com um único sentido: 

5-A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: “não à realidade subterrânea que se apreende 
com dificuldades, mas à grande rede de superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns 
aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder”  (FOUCAULT, 1988, p. 100).
6-Heiborn; Araújo e Barreto (2010) complementam o pensamento de Foucault ao falarem que o termo sexo tem 
vários significados, neste modo, devemos pensar que existe o sexo que remete aos prazeres/desejos do corpo e ao 
sentido “natural”: macho/fêmea e homem/mulher, no sentido da heterossexualidade. Aqui estaremos falando no 
sentido “natural”.
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o binarismo, singularizando o sexo entre “homem” e “mulher”, ou seja, pro-
põem o sexo à lógica da procriação (FOUCAULT, 1988, p. 12). 

Até os dias atuais permanecem os discursos ideológicos repassados 
pelas Igrejas e fortalecidos pelo sistema vigente que firmam a sexualidade 
como função de procriação, esta percepção propõem que o sexo deve ser 
praticado por “homem” e “mulher” heterossexuais, priorizando a reprodução 
sexual.

Por essa ideologia, o filósofo francês vislumbra que a instauração 
histórica da sexualidade, adveio de um processo marcado pela passagem 
da moral grega para uma moral cristã, em uma lógica que a posiciona de 
forma reprodutiva e/ou sendo pecaminosa. Desde, mais ou menos, o sé-
culo XVI o desejo sexual devia seguir a ordem cristã, caso contrário seria 
considerado fora da normalidade, atribuindo a ele um valor não espiritual, 
ou seja, era uma ação carnal (pecaminosa). Deste modo, o discurso ideo-
lógico dado pela Igreja Católica firmava, então, a sexualidade como função 
de procriação (FOUCAULT, 1988).

Entretanto, Foucault (1988), discute em sua obra que a sexualidade 
é o nome dado a um “dispositivo histórico”, influenciado pela construção e 
correlação de fatores: “biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políti-
cos, culturais, éticos, legais, religiosos e espirituais”, não se ordena obriga-
toriamente em função da reprodução.

Na passagem do século XVII para o XVIII, o “dispositivo de sexuali-
dade” passou a ser discutido a partir do “ser e não do reproduzir” perten-
centes ao corpo7, por isso, o pensamento se afasta do discurso pastoral, 
aproximando-se de uma análise mais científica, porém na virada do século 
XVIII para o XIX, o que era antes pecado carnal passou a ser doença des-
viante da heteronormatividade8 firmada pela ciência (FOUCAULT, 1988). 

A “medicina do sexo” e o Estado, para Foucault (1988), passaram a 
controlar o sexo9 e a natalidade com o intuito de ordem social, programan-
do uma ampliação para fixar seus âmbitos de controle da sociedade, estan-
do o corpo como a principal ferramenta de sua produção e de seu consumo, 
objetivando a sexualidade, como gerador de lucro, valor e mercadoria10. 

Essa percepção de sexualidade é perpassada até os dias atuais, 
uma vez que temos como sistema vigente o capitalismo, o que diz Teixeira 
(2007), ao reforçar que o sistema capitalista difunde de forma deliberada 
– a procriação da espécie humana –, como um instrumento de reprodução 
do capital, independente da sua condição social, para adquirir mão de obra, 
assim como, o fortalecimento da propriedade privada aos ricos. Como re-
gra, de acordo com essa análise, o sexo e a sexualidade ainda são reduzi-
dos sobre a norma heterossexual.

7-Neste momento estamos falando do sexo com relação ao prazer/desejos do corpo.
8-HETERONORMATIVIDADE: é o termo usado para descrever a “norma” segundo a qual os seres humanos se dividem 
em duas categorias distintas e complementares: macho e fêmea. Nesta perspectiva, as “relações sexuais seriam 
somente entre pessoas dos sexos diferentes e teria certos papéis naturais na vida. [...] considerando como a única 
orientação sexual normal” (HEIBORN et. al. 2010).
9-Aqui estamos relacionando a palavra sexo ao ato sexual. 
10-Sobre a discussão de lucro, valor e mercadoria ver Economia política: uma introdução crítica, de José Paulo Netto 
e Marcelo Braz (2006).
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FALANDO SOBRE GÊNERO

Devido à construção histórica da relação heteronormativa, imposta 
por uma ordem patriarcal geradora de preconceitos e discriminações, além 
das efervescentes mudanças políticas e sociais ocorrida nesse período, o 
conceito conciso do termo gênero surge no século XX. De acordo com Scott 
(1995), as primeiras definições para a categoria gênero surgiu com as femi-
nistas americanas, utilizando a expressão “gênero” como forma de manter 
a ordem na sociedade para se referir aos sexos masculino e feminino, dife-
renciando os grupos em seu convívio para melhor distingui-los. 

Seguindo o entendimento de Scott (1995), a relação de gênero tem 
sua funcionalidade acerca de um conjunto de relações não biológicas, mas 
sim, sociais, esclarecendo que gênero, nesse sentido, estabelece a singu-
laridade do ser individual em que cada indivíduo tem sua forma de se ex-
pressar. Como exemplo, a manifestação do pensamento feminista sobre o 
patriarcado e seu rebatimento na sociedade até os dias de hoje, uma vez 
que a posição patriarcal busca especificar a dominação do homem sobre a 
mulher, devido sua construção social, que mostra o homem aparentemente 
mais forte entre os sexos tornando-os, assim, desiguais nessa perspectiva. 

Ao longo da história da humanidade, muitas mudanças ocorreram, 
inclusive em volta da relação social do trabalho, com a inserção das mulhe-
res na divisão do trabalho11. Louro (1997) descreve que na virada do século 
XVIII, as mulheres conhecidas como “feministas” (movimento social orga-
nizado) passaram a lutar contra a discriminação feminina, suas lutas polí-
ticas obtiveram maior visibilidade na “primeira onda feminista”, em que se 
manifestaram a favor do voto feminino. No entanto, foi na “segunda onda 
feminista”, no final da década de 1960, que o movimento feminista se preo-
cupou com a construção literalmente teórica de sua ação social e política, 
provocando a criação linguística da palavra gênero. 

Para Bento (2008), a palavra gênero não pode se fechar apenas aos 
saberes da Psicologia, Psiquiatria e/ou Psicanálise, pois revela que depende 
de todo um processo histórico/cultural e as características descritas pelo 
binarismo nem sempre definem sua identidade de gênero.

Jesus (2012), por sua vez, entende que a identidade de gênero é a 
forma em que a pessoa se sente internamente/externamente para se ex-
pressar diante da sociedade, ou seja, é algo subjetivo, que pode correspon-
der às expectativas sociais, ou não, obtendo modificações externas, como 
mudanças corporais, maneira de se expressar, de falar e de vestir.

A falta de compreensão e de esclarecimento acerca dessa temática 
pode ser enfatizada pela discriminação contra as mulheres transexuais, en-
frentando desde a infância diversos tipos de violência, inclusive, dentro de 
seus lares e no meio escolar o qual deveria ser um ambiente de aprendiza-
do, educação e acolhimento. 

11-Sobre a inserção das mulheres na “divisão social do trabalho” ver: A contribuição à crítica da economia política, 
de Karl Marx (2008).
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“SOU UMA MULHER TRANSEXUAL”!

Fomentando a importância dos estudos de gêneros e suas diversas 
facetas, Nietzsche (1999) faz uma análise, em seu livro publicado no século 
XIX, sobre a existência de apenas uma veracidade ratificada para manuten-
ção da ordem vigente do sistema capitalista, considerando absoluta para 
que seja controlado e/ou abafado o “mau estar” social, identificado através 
de uma percepção marginalizada da sociedade. A verdade, proposta pela 
classe dominante, coloca-se a admitir que exista apenas o que é “o bem e o 
mal” (certo ou errado), isto acaba por provocar a exclusão do que não seja 
“humanamente” aceitável e a gerar, por exemplo, o surgimento de precon-
ceito e discriminações, como a LGBTfobia12.

É nesse constante desejo de denominar uma certeza no decorrer da 
história mundial que, somente no século XIX, apresentou-se uma pesquisa 
sobre pessoas que não se identificam com o gênero assignado por nasci-
mento, entretanto, Couto (2013) diz que no ano de 1952, Harry Benjamin13, 
em um de seus estudos difere travesti14 de transexual pela primeira vez. Em 
relação ao século XXI, Bento (2008) vem discutir sobre a transexualidade no 
campo social, ligando a palavra transexualidade diretamente à discussão de 
gênero e sexualidade.

Verifica-se que uma pessoa transexual, ainda nos dias atuais, enqua-
dra-se como uma patologia, ou seja, uma anomalia e/ou desvio que necessi-
ta ser corrigida. Essa doença está descrita na Classificação Estatística Inter-
nacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID 10 e diz que o 
“transexualismo15” é um problema de cunho psíquico. No Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM IV é reafirmado como transtorno 
de identidade sexual e de gênero. Recentemente, em 18.06.2018, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) retirou a transexualidade como categoria 
de doença, passando a uma nova classificação (CID-11), cujas identidades 
trans deixam de ser diagnosticadas como “transtorno de gênero” e passa a 
ser considerada como “incongruência de gênero”, uma condição relativa à 
saúde sexual16.

Bento (2008) fazia critica a rotulação de uma pessoa transexual como 
doente e falava que, afirmar essa “verdade” é o mesmo que prender um in-
divíduo transexual dentro de si, submetendo-as/os, muitas vezes, à solidão, 
à angústia e ao medo entre outras coisas.

Bento (2011), em seus estudos, contrapõe a máxima sobre a hetero-
normatividade, ratificando que o corpo é um arquivo vivo, socialmente cons-
truído, afirmando, deste modo, que se deve compreender que a transexua-
lidade é uma dimensão identitária localizada no gênero, sinalizada por seus 
conflitos com as normas de gênero, vivendo em constante reivindicação por 
reconhecimento legal/social. Uma pessoa transexual não necessariamente 
12-LGBTfobia é toda e qualquer forma de preconceito e/ou discriminação que atinge pessoas que descumprem nor-
mas heterossexistas que regulam a sexualidade, seja na sua prática sexual, no seu desejo no seu afeto ou no seu 
comportamento. Fonte: http://www.pa.gov.br. Acesso em 02/06/2018.
13-Ver Benjamin (1999): The Transsexual Phenomenon.
14-Para discussão sobre as identidades travesti e transexual, ver Bento (2008).
15-Transexualismo tem “o sufixo ‘ismo’, referindo-se as condutas sexuais perversas” (BENTO, 2008, p. 183).
16-http://justificando.cartacapital.com.br. Acesso em 25Nov2018.

http://www.pa.gov.br
http://justificando.cartacapital.com.br
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pode ser observada somente por seus conflitos internos com sua genitália, 
pois, “ser” uma pessoa transexual independe da realização da cirurgia de 
transgenitalização17, mas pode vivenciar essa cirurgia (BENTO, 2008). 

É importante ressaltar que as mulheres transexuais, assim como al-
gumas travestis18 buscam recursos para alterações corporais, como “hormô-
nios feminilizantes, cirurgias plásticas e depilação definitiva”. Para Almeida 
(2016), elas também adotam nome, visual e comportamento feminino, pois 
buscam o respeito perante a sociedade como qualquer outra mulher.

O Guia para População LGBT, de 2017, descreve que pessoas transe-
xuais e mulheres travestis podem ter orientação sexual, como: bissexual, 
heterossexual, homossexual e assexual, conforme o gênero em que se inse-
rem e o gênero com qual se sentem atraídas afetiva e sexualmente.  

As mulheres transexuais, ainda, enfrentam diversas dificuldades para 
“comprovar” sua “existência”, prova disso é o relato feito no site Transfe-
minista19 por uma transexual chamada Camila Godoi, que em 2016 relata o 
caso de suas respostas não corresponderem aos testes, de acordo com os 
protocolos médicos e psicológicos, não podendo ter sua identidade legitima-
da pelo Estado, além de ser considerada como “incapaz”, mas ela afirma que 
é sim uma mulher e seu nome é Camila Mendes de Godoi.  

No mesmo site, Helena Vieira, em 2017, fala que as mulheres trans 
são geralmente consideradas como “artificiais”, ou seja, uma mulher não 
verdadeira, entretanto, ela faz uma excelente comparação ao questionar se 
um bebê, por exemplo, “feito por inseminação, não é de verdade?”. Obser-
va-se que a diferença se viabiliza dentro da chamada homogeneização so-
cial, daquilo que é considerado normal, visto que, para sociedade um bebê 
nascido de uma inseminação, ou a realização de uma plástica corporal, por 
exemplo, ou ainda, práticas aceitáveis socialmente são visualizadas como 
“normais”, no que a trransgereridade foge. 

Além dos obstáculos para firmar sua existência como mulher, as mu-
lheres transexuais lutam constantemente por direitos, visibilidade e, princi-
palmente, pela vida. Ser transexual, tomando como base nossa sociedade, 
se torna uma atitude desafiadora e será possível observar diversos desafios 
através das falas das meninas entrevistadas, as quais serão apresentadas 
no próximo tópico.

17-“[...] entre as obrigações de toda pessoa transexual submete-se para ter a possibilidade de realizar a cirurgia 
estão: 1) a terapia psicológica (mínimo de dois anos); 2) a terapia hormonal indicada para desenvolver as caracte-
rísticas corporais do gênero identificado. 3) o teste de vida real. Deve usar, durante todo o dia, as roupas comuns ao 
gênero identificado 4) os testes de personalidade que tem como objetivo verificar se a pessoa transexual não sofre 
nenhum tipo de Transtorno Específico da Personalidade [...]. 5) os exames de rotina. [...]” (BENTO, 2008, p. 187).
18-“Pessoa que nasce como sexo de ‘macho’, mas que tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, 
assumindo papel de gênero diferente daquele imposto pela sociedade. No caso de pessoas travestis com a identidade 
de gênero feminina, muitas modificam seus corpos por meio de hormonioterapias, aplicações de silicone e/ou cirur-
gias plásticas, não sendo regra para todas”. Fonte: http://www.recursoshumanos.sp.gov.br. Acesso: 02/06/2017.
19-“O blog nasceu a partir da iniciativa de discutir e criticar cultura pop, em língua inglesa, conjuntamente com cole-
gas não falantes da língua portuguesa. Como podemos perceber, não foi isso o que ocorreu; Acabamos por escrever 
críticas diversas em língua portuguesa que envolvia assuntos ativistas e, mais para frente, nos focamos praticamente 
somente em questões transfeministas”. TRANSFEMINISMO: https://transfeminismo.com. Acesso 20/09/2018. 

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br
https://transfeminismo.com
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NÓS E AS MENINAS TRANSEXUAIS DA REPPAT

Diariamente as transexuais reivindicam por: respeito, dignidade, vi-
sibilidade e por suas vidas.  A seguir algumas falas de nossas entrevistadas 
serão mostradas, vale ressaltar que todas optaram por usar seus nomes so-
ciais como forma de ratificar seus posicionamentos políticos diante da luta 
que travam por si e pelo coletivo de mulheres, pois, precisam se firmar na 
sociedade em que vivem, cercadas por tantas contradições.

Optamos pelo termo “nós e as meninas” por se tratar de relatos que 
apresentam significativas representações pelo “lugar de fala” em que nos 
encontramos, apesar de apenas se resumirem em três contatos para a 
construção deste artigo. Ressaltamos que as dificuldades para ter acesso a 
número maior de mulheres transexuais se tornaram difíceis por vários as-
pectos, dentre estes: questões de ordem pessoais, como a falta de recursos 
para se deslocarem até nós, assim como, nós até elas; a possível falta de 
segurança as leva em não sair durante o dia, no sentido de evitar constran-
gimentos, discriminações e preconceitos por serem mulheres transexuais, 
ou seja, por buscarem uma identidade não reconhecida pela maioria da 
população.

A EDUCAÇÃO É DIREITO DE TODAS/OS?

Sobre escolarização Carrara (2009) explica que a educação formal 
é “reconhecida como oficial oferecida nas escolas, em cursos com níveis, 
graus, programas, currículos e diplomas”, principalmente, apresentada por 
educação básica e superior.

São estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 
“CAPÍTULO I (Da composição dos níveis escolares), Art. 21. A educação es-
colar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.” A educação 
formal é um direito de qualquer cidadão e está descrita na Constituição 
Federal de 1988, mais precisamente no Art. 205, o qual enfatiza que: “A 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]”.

Gaspar (2013, p. 171) reforça ao dizer que a educação é como um 
“processo de desenvolvimento da capacidade intelectual” do ser humano. 
Gadotti (2005, p. 01) salienta que “A educação é um dos requisitos funda-
mentais para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e ser-
viços disponíveis na sociedade”. 

Eduarda Santos, em sua fase da adolescência, compreendia que era 
por meio da educação escolar que ela poderia “melhorar de vida”.

[...] então, essa questão da escola, eu sempre busquei co-
nhecimento de tá inserida, de nunca me afastar desses es-
paços, porque era ali que eu sabia que eu tinha uma chan-
ce pra mim, né?!  Que era de lá que eu podia tirar algum 
refúgio, algum futuro, alguma coisa, eu sempre busquei 
estar nesses espaços, né?! [...] (EDUARDA SANTOS).
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Entretanto, poderá ser observada no decorrer do trabalho a comple-
xidade entre o direito descrido como constitucional e o acesso que elas têm, 
na prática se torna diferenciado. É histórico que desde os tempos mais anti-
gos que a transmissão da escrita e da leitura se dava pelas escolas, porém 
nem todos tinham acesso, apenas “membros do clero e pessoas da nobre-
za, ou ligadas a ela”, poderiam estudar o que demonstra a exclusividade do 
acesso ao ensino (COSTA; RAUBER, 2009, p.3). 

Já na sociedade ocidental moderna, segundo Louro (1997, p. 58), 
a Escola distinguia, diferenciava e reproduzia as desigualdades, separan-
do por raça, classe, etnia, sexualidade e gênero, de forma a controlar o 
que cada estudante deveria fazer. Visualiza-se historicamente que o papel 
apresentado para os “meninos” era o de grandes guerreiros, aquele que 
tem força e bravura, mas para as “meninas” firmava-se um papel “inferior”, 
“elas” não eram representadas por nenhuma imagem de bravura ou heroí-
na e, sim, por um modelo de passividade da ação do homem para moças 
recatadas e delicadas, executando a pintura e a costura.

No Brasil, no entendimento de Silva (2010), a educação formal des-
de sempre foi/é fomentada dentro de uma intenção “elitista e excludente”, 
propondo um ensino dialogado com os valores morais, sublinhados pelas 
“boas intenções”, “ditadas” por Deus, pela família e pelo Estado, “em nome 
do progresso e da civilização” (ANDRADE, 2012, p. 50). A educação, de 
acordo de Costa e Rauber (2009) é herança da colonização portuguesa, vis-
to que a educação era privilégio da elite “aristocrata” e seu modelo advinha 
do continente europeu.

Marx e Engels (1998, p.47) reforçam que a ideologia social é dialoga-
da de acordo com as ideias dominantes, ou seja, o ponto de referência para 
construir a consciência do ser, em uma sociedade capitalista, é em confor-
midade com os interesses do capital, o que desconsidera o sujeito humano 
como um ser repleto de histórias de vida diferentes uns dos outros, como 
exemplo, disserta Louro (1997), de que existe dentro das escolas, pessoas 
que trabalham e estudam; que não se enquadram no padrão binário; ou não 
tem tempo livre para brincar e/ou passear; bem como fala Eduarda Santos:

[...] E quando eu passei por todas essas dificuldades que 
eu saí de casa, eu tive muitos professores que me ajuda-
ram, porque assim, teve esse processo todo de quando eu 
saí de casa, uma coisa que eu nunca deixei foi de estudar, 
nunca parei de estudar, eu fui pra prostituição, eu saía de 
casa,“tipo” 8 horas da noite, ia pra “pista” me prostituir, 
voltava, “tipo”... 4:30 pras 5:00 horas da manhã, dormia 
um pouquinho acordava, pra ir pra aula,  entendeu? [...] 
(EDUARDA SANTOS).

No caso da Eduarda Santos, devido sua firmação como uma mulher 
transexual, os conflitos familiares passaram a ser constante, o que provo-
cou a saída de sua casa aos 14 anos, sem renda, tendo, a priori, “se sub-
metido” à prostituição para, depois, ter que conciliar seus estudos com o 
trabalho, ainda na adolescência. Desta forma, a pessoa pode agir, ou não, 
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de acordo com os valores morais estabelecidos pela sociedade e a nossa, 
brasileira, até os dias de hoje, a Escola desconsidera as histórias de vida 
dessas pessoas, tornando o ambiente escolar um local hostil.

O processo educacional vivenciado pelas mulheres transexuais, estu-
dada por nós, chega a ser marcada por experiências traumáticas articula-
das por dor, sofrimento e incansáveis revindicações por respeito. Mia Sales 
narra, quando perguntamos sobre sua vivência durante o ensino funda-
mental, que esse assunto traz em sua memória lembranças angustiantes, 
pois sofreu preconceitos por meninos de outra turma.

[...] No ensino fundamental eu sofri preconceito, estudei 
em uma escola elitizada de Belém, mas parece que foi a 
pior escola que já estudei foi a ACRÓPOLE. Lembro que na 
7ª e 8ª série, eu não saía da sala pra ir pro intervalo, os 
meninos do andar de cima jogavam piadas pra mim. Eu era 
um menino afeminado, e por causa disso me oprimiram, 
minhas notas caíram, eu sempre fui um bom aluno, mas 
parece que chegou um momento que não aguentei mais. 
Eu fiquei triste porque não queria dar esse desgosto de 
ter que repetir e tirar notas baixas para os meus pais. [...] 
(MIA SALES).

Prova desse modelo educacional conservador é o ato de disciplinar a/o 
aluna/o, atuando como um processo de “fabricação”, como Foucault (1988, p. 
28), redigiu chamando de discurso interno institucional a essa forma de dou-
trinação estudantil, que influencia na moldagem do indivíduo, visto que nas 
escolas as/os professoras/es ditam os hábitos de meninas e meninos, onde 
brincar, com quem brincar e como devem se comportar. Esses pequenos atos 
sutis e contínuos, tomados como “naturais”, são responsáveis por fomentar a 
distinção entre os gêneros, desta forma, meninas e meninos são ensinadas/
os de maneiras diferentes e qualquer ‘desvio’ de atitudes e características do 
gênero atribuído, são tidas como “anormal” (LOURO, 1997, p.63).

 Essa informação acaba por reforçar o que Mia Sales bem colocou so-
bre a área de recreação, que não foi usada por ela devido à gama de “piadi-
nhas” feitas pelos colegas, piadas cogitadas por causa da endoculturação20 
“normalizadora”.

Essas atitudes dentro do espaço escolar são corriqueiras, mesmo sen-
do um dos objetivos da educação brasileira a possibilidade de “conhecimento 
e respeito das culturas, das leis e normas” no processo de formação de cida-
dãs/os (CARRARA, 2009, p. 31). O que torna em prática contraditória, dado 
que, abaixo a reprodução da fala de uma das entrevistadas ratifica isso: 

[...] Teoricamente não era pra acontecer isso, onde existe 
pessoas que se dizem mais esclarecidas, com mais conhe-
cimento, mas ali tu percebe por exemplo na UFPA21,  eu falo 
por mim, porque eu já “tô” pela segunda vez lá. [...] senti 

20-Marx dialoga que o processo cultural está posicionado no contexto da superestrutura do modo de produção, pois, 
perpassa sobre “[...] as formas ideológicas pelas as quais os homens tomam consciência [...]” (2011, p. 5). Laraia 
(2001) reafirma que a herança cultural atravessada por diversas gerações, nos ensinou a desvalorizar as pessoas que 
agem fora dos padrões aceitos pela sociedade. 
21-Universidade Federal do Pará.
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um pouco de dificuldade nessa questão da escola quando 
eu entrei pra universidade, na minha primeira formação na 
UFPA 2006, em jornalismo. Era muito complicado a UFPA 
naquela época, a gente não tinha essa discussão que a 
gente tem hoje, tinha que ser tudo escondido, [...] então 
eu sentia essa grande dificuldade, já na universidade, as 
piadinhas e tudo mais, diversas vezes. [...] as pessoas elas 
passavam despercebidas, ou elas se camuflavam pra estar 
dentro desses espaços, na época de jornalismo eu conhe-
ci diversas trans que iam pra lá fantasiadas, porque elas 
viviam uma realidade que não era delas. Mas como elas 
queriam estar dentro daquele espaço pra adquirir conheci-
mento...  (EDUARDA SANTOS).

As discriminações para com as pessoas LGBTs impulsionam estudantes 
à “evasão” escolar, por muitas vezes não aguentar as ameaças e constrangi-
mentos diários dentro desse ambiente, além de que é presente a naturaliza-
ção da LGBTfobia em decorrência de um contexto de aprendizagem cheios de 
“privilégios” e de certa ausência de “desenvolvimento de habilidades, dentre 
elas, os modos de compreender a diversidade” (CARRARA, 2009, p.113).

 Isso fica evidente na fala de Eduarda Santos: “[...] as pessoas trans 
estão lá, (UFPA), sofrendo todo dia, sofrendo... sendo praticamente expulsa 
daquela universidade. [...]”. Assim como, no relato de Mia Sales: “[...] eu 
não queria ir pra aula, eles riam de mim, [...] eu não queria estudar, repe-
ti o primeiro ano e não terminei o ensino médio, eu não queria e eu tinha 
medo de ir pra escola. [...]”.

A realidade, é muito mais ‘perversa’, existe intolerância em todo esse 
contexto, que restringe e tenta retirar aqueles que são considerados “di-
ferentes” e/ou os que causam “incômodos”, portanto, deve-se considerar 
como um processo, não evasivo, mas de expulsão destas (BENTO, 2011).

Eduarda Santos ao desenvolver sua fala relata que até o fato de usar 
o banheiro tornou-se algo difícil na universidade:

[...] eu cheguei a apanhar nos banheiros da UFPA, pra não 
frequentar banheiro feminino, na época em que eu fiz jor-
nalismo, eu peguei uma infecção urinária porque eu não 
conseguia ir no banheiro que eu apanhava. Eu não ia no 
banheiro dos homens e não podia entrar no banheiro das 
meninas; então eu ficava segurando o “xixi” o tempo todo 
pra mim não ir nos banheiros, entendeu?! [...] (EDUARDA 
SANTOS).

Ela nos fala que ocorreu, por várias vezes, estupro coletivo/corretivo 
dentro do banheiro da Universidade e que os agressores ficaram impunes, 
ainda nos diz que essas agressões provocaram a saída das meninas da uni-
versidade:

Foi no banheiro masculino, foi uma tentativa de estupro co-
letivo. Várias pessoas dentro da universidade já passaram 
por isso; eles, comigo não chegaram a consumar o ato, mas 
eu tinha uma amiga que foi era do curso de Pedagogia, ela 
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sofreu estupro coletivo dentro do banheiro da universidade, 
inclusive, ela abandonou o curso, já praticamente no último 
semestre e foi embora pra São Paulo, hoje em dia está na 
prostituição. Mas, o meu, foi no banheiro do bloco C, que 
fica no básico, e eu entrei pra fazer “xixi” e, aí estavam os 
rapazes tomando banho, e começaram a falar: “ah bicha! 
Sabem o que ela quer, né”? trancaram a porta do banheiro, 
começaram a me dar “porrada” e me puxaram pro box e aí 
eu fiquei louca! Eu comecei a me “atracar” com eles, mordi, 
teve um que eu tirei um pedaço do couro, e consegui sair. 
[...]. Sempre fui boa de “porrada”, querida, sou “babadeira” 
[...]. Eu senti tanto nojo! Sabe o que é sentir o gosto da 
carne humana na boca? Ah!  Credo, mas é assim mana [...] 
(EDUARDA SANTOS).

Rayanne Cristina também elabora em seu relato que as meninas fi-
cavam olhando estranho para ela no banheiro, mas logo mostrava sua car-
teira de nome social:

Com relação ao banheiro na escola, só recapitulando, eu 
passei a usar o banheiro feminino no ensino médio, tinha 
umas meninas que me olhavam estranho, eu sempre fingia 
que não era comigo, e se alguém viesse falar alguma coisa 
eu mostro minha carteira social, é um direito e eu vou bus-
car a lei. [...] (RAYANNE CRISTINA).

O nome social é a denominação que elas escolheram socialmente ao 
invés do nome civil, sendo garantido o nome social nas escolas públicas es-
taduais pela Portaria n. 016/2008. Cezar (2009) afirma que o uso do nome 
social é uma nova estratégia para as escolas, pois ao usá-lo, principalmen-
te, em sala de aula, representa para elas uma forma de respeito, o uso 
da carteira social é uma conquista da luta histórica do MLGBT. Entretanto, 
Eduarda Santos nos contou que no início do semestre do curso de Ciências 
Sociais esbarrou no preconceito de um professor: 

 [...] já agora no curso de Ciências Sociais, teve um profes-
sor no início do semestre, que, a gente teve uma “porrada” 
muito grande, porque ele não queria respeitar a questão do 
meu nome social,  sendo que eu não tava respaldada den-
tro da lei,  pra ele, eu tive que buscar tudo, levar tudo pra 
sala de aula,  e ele falou que dentro da sala de aula dele, o 
horário de aula dele, ninguém ia discutir essas questões de 
porcaria de identidade de gênero e teve a maior confusão 
entre mim e ele [...] (EDUARDA SANTOS).

A Escola que deveria, sim, ser um lugar de pluralidade, torna-se um 
lugar que firma o preconceito e o padrão heterossexual (BENTO, 2011). Vale 
ressaltar, de acordo com Júnior e Maio (2016), que quando a sexualidade não 
é discutida dentro do ambiente escolar acaba por formar pessoas que não 
compreendem e não aceitam as diversidades presentes na sociedade, por fal-
ta de conhecimento no assunto, daí a importância de ser discutidos gênero e 
sexualidade nas escolas.
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O não discutir faz com que as escolas se tornem espaços de recorrentes 
violações de direitos agredindo, tanto psicologicamente como fisicamente, as\
os alunas\os que não se enquadram ao padrão heteronormativo contribuindo, 
assim, para a expulsão dessas pessoas discriminadas e interrompendo uma 
importante fase do ciclo escolar de pessoas transexuais. 

É importante destacar que ao analisar a fala de Mia Sales e Rayanne 
Cristina, podemos perceber que o processo de reconhecimento como uma 
mulher transexual influenciou, também, em seus afastamentos do meio escolar.

 Mia Sales relata que no primeiro ano do ensino médio, estudava em 
uma escola privada, foi nesse período que começou a enfrentar conflitos com 
seu corpo, pois percebeu que não “iria” ter um corpo desenvolvido como de 
“menina”.

E nesse período [...] foi que começou esse período de dis-
foria e de querer esconder o meu corpo, sabe? [...]. Escon-
der, porque eu comecei a entender que meu corpo não ia 
se promover de uma forma feminina, entendeu?! [...]. E 
junto a isso a vontade de ir buscar, tipo assim: “égua, como 
que eu posso desenvolver seio?”, e isso veio antes de eu 
entender transexual, pra ti ter noção, foi que eu comecei a 
pesquisar medicação, essas coisas. Ai, eu vi, eu descobri a 
“Perlutan”, né?! Que é o anticoncepcional injetável. [...] foi 
a pior época, porque antes de eu começar a fazer a suple-
tivo, mas até antes de eu fazer supletivo, também, eu já 
tinha amadurecido como pessoa e tipo: “tá, eu ‘tô’ na mer-
da, eu tô sofrendo, mas eu não posso parar a minha vida 
por causa disso”, sabe? [...] fazia de tudo pra faltar aula, só 
queria ficar na minha cama, só queria ficar no escuro. Não 
me olhava no espelho, sabe? [...] (MIA SALES). 

Ao longo dos anos, Mia adentrou no ensino superior e têm vivido mo-
mentos muitos bons:

Na universidade é... Eu cursei dois anos de Psicologia e 
depois eu vi que não era pra mim o curso e transferi para 
moda, [...]. Eu tô no quarto semestre agora, então a turma 
me viu o antes e o depois e foi muito, como posso dizer?... 
É uma experiência muito estranha né?! Porque as pessoas, 
eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui pra faculda-
de: eu tava um meninozinho, lindo de cabelo batidinho e de 
blusinha de botão com uma bermuda “caqui”, “Ô meu pai!”. 
[...], mas enfim, o povo lá da sala é um amor sabe? To-
dos entenderam, porque eu me fiz entender, que é o mais 
importante, eu reivindiquei respeito, eu expliquei pra eles 
qual era a situação, dei todo o “be-a-bá”. Falei com o coor-
denador da turma pra que antes mesmo que chamassem 
pra não ter que explicar de um pra um, pra que chamasse 
de Mia sabe? [...]. (MIA SALES). 

Seguindo a abordagem do afastamento escolar, quando perguntamos 
para Rayanne Cristina se foi por conta do processo de transição que ela se 
desligou da escola, ela respondeu que:
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[...] De início foi complicado. E, tem o fato da minha família 
ser uma família totalmente conservadora, fui criada em um 
“berço evangélico”, pela minha avó, já que naquela época, 
minha mãe era jovem para ter estrutura para me criar [...]. 
Eu sempre tive aquele sentimento que eu queria ser me-
nina. Eu era uma menina por dentro. Só que eu ainda não 
sabia o que era uma pessoa trans, nunca tive noção disso, 
sabia só que existiam aqueles homens na beira de estrada 
que se vestiam de mulher, são as travestis, era algo que eu 
tinha marginalizado na minha cabeça, então pra mim aqui-
lo era errado, era errado. Eu não me aceitava, tentava me 
aceitar, só que eu via tudo aquilo... A chacota na rua com 
as meninas. Tinha algumas meninas que morava perto, eu 
achava aquilo estranho também, pra mim era algo novo, 
diferente e pra mim era errado! Pra mim era errado, eu 
já tinha saído da igreja evangélica (Assembleia de Deus), 
que eu fui criada pela minha avó, saí aos 12 anos, pra 
mim aquilo era errado, até que uma hora eu não aguentei! 
(RAYANNE CRISTINA).

[...] Sim... Sim, eu precisei, eu entrei em uma depressão, 
uma depressão que eu precisei me reconstruir, precisei me 
conhecer, até que eu conheci esse meu namorado, que é 
um homem trans, meu ex-namorado pra falar a verdade, a 
gente ficou por nove meses e foi ele quem me deu forças 
pra tentar uma possível transição. E foi isso que eu pensei, 
pensei, pensei, até que eu coloquei em prática. Porém, aos 
20 anos de idade. [...]. É um processo de descobrimento, 
parece que tu não é nada, ficas perdida no meio de pes-
soas “normais”, de pessoas preconceituosas. Enfim, esse 
processo de descobrimento é um processo que machuca, 
é doloroso, [...] eu pesquisava sempre no Google até que 
eu vi a palavra transexual, travesti e eu li sobre aquilo e eu 
disse, nossa foi isso, eu sou essas pessoas, eu preciso me 
mostrar como essa pessoa e ponto (RAYANNE CRISTINA).

Rayanne voltou ao ensino médio com 21 anos, já usando sua carteira 
de nome social:

Meu ensino médio foi bem louco, porque fiz o primeiro ano, 
depois fiz a primeira etapa, repeti sempre, estudava em 
uma escola que fica lá no meu bairro, na Guanabara, e meu 
diretor era o mesmo, porém, era uma fase que eu tava me 
descobrindo, acho que eu tava tentando “sair do armário”, 
será que eu consigo ser ela ou não? Eu ia pra escola ma-
quiada, com roupas ditas femininas, [...]. No ensino médio 
entrei com 18 anos, eu parei, fiquei parada por dois anos 
praticamente. Foi uma parada que eu achei, assim, neces-
sária, pra mim me descobrir, pra mim saber o que tava pas-
sando na minha vida. Eu voltei com 21 anos pro segundo 
ano, eu continuei o segundo ano regular, com o mesmo di-
retor do primeiro ano. Falei para ele: “olha diretor, sou uma 
menina trans e tô passando pelo processo de transição, e 
eu quero usar meu nome social.”, aí ele disse: - “tá tudo 
bem, irei colocar como tá na carteira social”, apresentei o 
nome social e foi basicamente isso (RAYANNE CRISTINA).
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Reafirmamos que, para uma educação de qualidade, necessita que 
seja realizado um anexo de ensinos que valorize a diversidade, conforme 
CARRARA (2009). (CORTELLA 2011, p 14) fala que “em uma democracia ple-
na, só há qualidade quando todos estão incluídos; do contrário é privilégio”.

AS ABORDAGENS REVELARAM...

As entrevistas foram fundamentais para ilustrar este artigo, visto que 
vem a promover para a sociedade em geral e à comunidade acadêmica, infor-
mações importantes que ratificam, ainda, a visibilidade de mulheres transe-
xuais. 

A luta por meio do MLGBT do estado do Pará impulsionou uma das con-
quistas fundamentais para o ingresso desse grupo na educação escolar, como: 
a carteira de nome social para pessoas transgêneras já que, por diversas ve-
zes, foi demonstrada a utilidade desse documento pelas nossas entrevistadas 
como a forma de comprovar, de acordo com as leituras que embasam nossa 
pesquisa, a realidade do fenômeno ao qual pesquisamos. Além do mais, o 
avanço de políticas públicas para pessoas transgêneras gerou, e tem gera-
do, avanços significativos na escolarização das mulheres transexuais, fazendo 
com que elas retornassem para o âmbito escolar, uma vez que se sentem res-
peitadas ao serem chamadas pelo nome social em sala de aula, especialmente 
por docentes em chamadas. 

Comprovamos que a educação brasileira tem como base, em sua estru-
tura, o modelo elitizado e excludente, propondo seu debate em cima da ordem 
familiar, religiosa e política, visando a garantir o “progresso social”. Entretanto, 
concordamos que os seres humanos se relacionam de maneiras diversas, pois 
possuem histórias de vidas diferentes e um processo cultural/social diversifi-
cado, ou seja, reagem às doutrinas sociais ou simplesmente aceitam.

Então, firmar uma educação conservadora reforça o afastamento es-
colar de mulheres que “contradizem” à norma heteronormativa, visto que a 
reprodução “normativa” sobre a temática de gênero e sexualidade, na educa-
ção formal, provoca discriminação para com as mulheres transexual sendo a 
Escola considerada, por elas, como um ambiente agressivo. 

No processo de experiência da educação formal das mulheres transe-
xuais entrevistadas, estas se depararam diante da evasão escolar, provocada 
pelos preconceitos institucionais destacados pela falta de intervenção das/os 
técnicas/os frente às violências de pessoas LGBTs ocorridas nas escolas, visto 
que, segundo elas, existe pouca preocupação das/dos técnicas/os das escolas, 
relatando sobre a falta de interesse dessas/desses profissionais em tentar re-
solver os problemas de LGBTfobia.

Sobre as dificuldades apresentadas em relação aos demais estudantes 
para com as entrevistadas essas influenciaram em suas desmotivações de 
permanecerem na Escola. Com isso, percebemos o quanto está enraizada a 
construção binária de gênero dentro do ambiente escolar, firmado como natu-
ral, reproduzindo desigualdades e gerando preconceito, como ficou percebível 
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pelas falas das meninas. Vários tipos de violências foram constatados, princi-
palmente as psicológica e moral. Infelizmente, a maioria delas relatou que por 
esse motivo sentiram dificuldade de permanecer na escola.

Também nos mostraram que o processo de transição para o gênero fe-
minino, vivenciado entre a fase da adolescência para juventude, eclodiu em 
seus afastamentos escolares, pois foi um momento de conflitos “internos” 
apresentados por medos, solidão, rejeição por seus corpos, fazendo com que 
elas sentissem vergonha de sair às ruas, por isso, podemos falar que os confli-
tos externos são, justamente, exibidos pela posição da endoculturação, visua-
lizada pelo modo que a sociedade impõe seus comportamentos, influenciando 
em sua autorrejeição.  

Certificamos a importância de citar, que a permanência delas na escola 
ocorreu devido ao estímulo por parte de pessoas que as ajudaram com pala-
vras de motivação e financeiramente no decorrer das suas vidas, não sendo 
necessariamente seus familiares. A entrada delas na REPATT e a inserção em 
movimentos sociais, como no Movimento Transfeminista, fez com que adqui-
rissem empoderamento e conhecimento de seus direitos legais, tendo eles 
como respaldo para enfrentar as contradições sociais. 
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“SOU LOLA BENVENUTTI E FAÇO PORQUE GOSTO!”:
ENLAÇANDO SEXUALIDADE E IDENTIDADE FEMININA

NAS LETRAS AUTOBIOGRÁFICAS

MANUELA CUNHA PEIXINHO
IFBA - Instituto Federal da Bahia

Observa-se, notoriamente, tanto nas prateleiras das livrarias, quanto 
nas manifestações das mídias e das artes, o aumento do interesse nas narra-
tivas de indivíduos da margem. Os autores encontram no escrito memorialís-
tico um espaço de dar significação às suas vivências, a partir de seu próprio 
ponto de vista, não precisando que outro conte a sua história. Atualmente, 
um dos grupos que mais têm instigado a leitura de suas memórias é o de 
prostitutas, desvelando o mercado do prazer, do ponto de vista de quem 
vive ou viveu nele. Entre o eu que escreve suas memórias e um tu que lerá 
tal texto, há um mercado que media essa relação, a partir da compreensão 
do campo autobiográfico. Nesse sentido, após a reivindicação de sujeitos da 
margem por seu lugar na sociedade, na segunda metade do século passado, 
as autobiografias têm se tornado uma rica fonte de saber e de vendas.

Nesse sentido, este trabalho discute algumas considerações sobre a 
sexualidade e a subjetivação de si pensada e vivenciada por Lola Benvenutti, 
em sua autobiografia “O prazer é todo nosso” (BENVENUTTI, 2014). Através 
da leitura e discussão sobre a vivência da prostituta, a sexualidade reprimida 
da sociedade via/vê o outro lado, a possibilidade de realizações carnais para 
além dos padrões. Claro que nem sempre esse olhar é de admiração, pode 
ser de repreensão, julgamento; por vezes, são os dois ao mesmo tempo, 
entre o desejo e a moral. Rago (2008, p. 19) considera que “a preocupação 
com o sexo está no universo cultural e moral de muitos, senão de todos. É 
uma moral imperativa [...] por problematizar a sexualidade feminina, como 
sexualidade dominada” que deve seguir aos preceitos difundidos pela socie-
dade patriarcal.

Idilicamente, Foucault considerava que “Deve-se falar em sexo, e fa-
lar publicamente, de uma maneira que não seja ordenada em função da 
demarcação entre o lícito e o ilícito [...] cumpre falar do sexo como de uma 
coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar [...]” (FOUCAULT, 
1998, p. 30-1). O que efetivamente acontece, todavia, vai na contramão da 
perspectiva foucaultiana. Por mais permissiva que a sociedade aparente, a 
sexualidade ainda é usada como forma de regulação dos corpos, da mulher, 
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do indivíduo.  Entende-se a sexualidade como sistema histórico abeto e com-
plexo de poder, em que a categoria sexo emerge como forma de perpetuar 
relações de poder a partir da regulação da vida social e individual. Foucault 
(1998) considera que a sociedade tentou/tenta limitar a sexualidade ao casal 
através de dispositivos de saturação sexual, sendo o indivíduo heterossexual 
e legitimado pelo matrimônio. A sexualidade é múltipla: na idade, na fixa-
ção de gostos, no investimento no relacionamento, nos espaços que habi-
tam etc. O crescimento das perversões (o fora da lei) é o resultado da real 
interferência de um tipo de poder sobre os corpos, por isso, a sociedade vai 
definindo novas regras nesse jogo.

Nesse contexto, a imagem da meretriz surge como subversora dessa 
regulação, ela emana uma independência sexual fora dos limites morais, por 
aliar dinheiro e sexo, enquanto que, o primeiro está associado a bens mate-
riais e o segundo mais próximo a não materiais (seja ele o prazer, amor etc.). 
Ou então, a figura da prostituta reflete uma vitimização de si, enquanto uma 
“mercadoria” explorada pela sociedade capitalista. Sob uma ótica ou sob a 
outra, a garota de programa desperta interesse das pessoas de uma maneira 
geral, agora, inclusive, para a leitura de sua história.

Eurídice Figueiredo (2013, p. 83) ressaltou que: “ao cabo desse pro-
cesso de desnudamento interior, a mulher que escreve acaba descobrindo 
uma identidade própria – ainda frágil, talvez, mas decidida a lutar em favor 
de sua realização”. Por isto, registrar sua história é uma maneira de repensar 
nas vivências e representá-las através da linguagem. Claro que não se pode 
homogeneizar todas as narrativas memorialísticas produzidas por pessoas do 
sexo feminino, como se elas pertencessem a uma confraria engessada. Cada 
uma possui uma trajetória singular, apesar de terem vivido, por vezes, o mes-
mo contexto cultural, o mesmo espaço social, ou ainda a mesma ocupação.

O sujeito contemporâneo nem representa valores dos grupos domi-
nantes (como até o século XVII), nem se destaca apenas pela sua subjeti-
vidade individual (como no período moderno). Hoje, emerge o sujeito espe-
tacularizado, performático. Pode-se entender performance como construção 
dramática e de contingente de sentido (BUTLER, 2012). Não há plenitude 
nesse ínterim; na performance, há uma teatralização. A performance varia 
de acordo com o tempo, lugar, finalidade, ação do locutor e recepção.  Assim, 
ela é prática, logo, refere-se à realização; além disso, encontra-se em um 
contexto cultural e situacional e está ligada a acontecimentos orais e gestuais 
(ZUMTHOR, 2007).

Um interessante exemplo para ilustrar a performatização é a entrevista 
de Lola Benvenutti, feita pelo jornalista Amon Borges (2015), ao jornal Folha 
de São Paulo, em setembro de 2014. Na matéria, primeiramente há uma se-
leção de fotos da autora de lingerie em uma cama, abaixo, um pequeno texto 
sobre quem é Lola e um breve sobre sua autobiografia, seguindo, há mais fo-
tos da autora, por fim, há a entrevista. Ao perguntar como seria o anúncio de 
seus serviços, ela responde: “Elegância e inteligência, impetuosidade e au-
dácia. Prazer desejado por muitos. Exclusividade para poucos. Permita-se”. 
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Inicia-se a construção de uma figura pautada em qualidades, posteriormente 
posta como uma espécie de prêmio, pois só alguns poderão tê-la. 

Outra pergunta instigante foi como ela lida com a comparação com 
Bruna Surfistinha, tendo em vista que ambas começaram com um blog: “Não 
enumero simplesmente meus programas. E eu escolhi a prostituição porque 
gosto. Eu já estava quase formada, já morava sozinha, era esclarecida, de 
uma família boa, não me revoltei com nada, não usava drogas...”. Nesta 
fala, atiça tanto o leitor que já leu a narrativa de Surfistinha, para realmente 
compará-la, bem como desmistifica a vitimização frequente da prostituição. 
Assim, entrevistas, aparições na mídia, além dos elementos do texto, criam 
imagens dessas autoras, de acordo com o projeto criado por elas (e seus 
editores). Não se pode perder de vista que o grupo do jornal também possui 
uma livraria, na qual são vendidos parte dos textos em análise. As fotografias 
de Lola Benvenutti são estratégias que “humanizam” (e vendem) os relatos 
das memórias, deixando marcas que criam uma imagem para ela, ao passo 
que fomentam o desejo por saber mais sobre essa mulher. 

No imaginário social, há, muitas vezes, uma hipérbole do desejo sexual 
da prostituta, fato que em vários discursos nas autobiografias de prostitutas 
não se percebe como verdadeiro, como ao relatar situações com clientes, com 
os quais não se tinha nenhum desejo. Considerar exacerbada a sexualidade 
da garota de programa é também uma das formas de a segregar, como se 
não fosse uma mulher comum, como se a libido a transformasse em mere-
triz; diferente das moças de família.  

Sobre o imaginário da prostituição, que comumente constrói repre-
sentações depreciativas do trabalho e das trabalhadoras do sexo, antes da 
entrada no meretrício, Lola Benvenutti, glamurizava o ofício: “[...] o universo 
da prostituição representava, em meu ideário, luxúria, glamour, poder e 
transgressão. Além disso, são muitas formas de potencializar o prazer no 
âmbito sexual e eu gosto de conhecer novas coisas novas e estimulantes” 
(BENVENUTTI, 2014, p. 177). Nesta perspectiva, o enfoque dado era uma 
possível liberdade sexual que desenvolveria sua sexualidade de maneira di-
ferente caso seguisse as normas sociais e morais vigentes. 

Ao longo seu escrito memorialístico, muito comum também são as 
considerações sobre a sexualidade (sua e de seus clientes), através de di-
gressões, por vezes com um tom reflexivo sobre si, outras tantas com nuan-
ce professoral. O primeiro caso pode ser ilustrado na seguinte passagem: 
“Tocar-se ainda é um tabu para a maioria das mulheres, e para parte dos 
homens também, o que é, para mim, um desperdício de uma porção enor-
me de sensações e prazeres acessíveis a todos. Eu sempre estou em busca 
de novas experiências, assim descobri a massagem tântrica” (BENVENUTTI, 
2014, p.47). Neste fragmento, a autora reflete sobre a masturbação enquan-
to uma espécie de interdição, ao passo que repensa seu lugar nesta discus-
são. Além disso, são recorrentes digressões explicativas sobre o sexo e a se-
xualidade, como nas duas primeiras páginas do capítulo O universo do BDSM 
e dos fetiches, em que explana primeiro sobre conceitos de fetiche, passando 
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a explicar que BDSM significa Bondage, Disciplina e Dominação, Submissão 
e Sadismo, e Masoquismo, bem como nomenclaturas usadas neste tipo de 
prática, como slave (escravo), o uso de palavras de segurança etc.

Outras passagens são salientadas com um tom professoral, como na 
orelha do livro que, de um lado, traz uma citação, na qual se inicia falando de 
como a vida sexual rotineira nega a sexualidade inata ao ser humano. Dis-
cute-se, em seguida, sobre esta sexualidade, culminando na importância de 
se eximir preconceitos também neste quesito. Do outro lado da orelha, tem-
-se uma fotografia da autora segurando um livro na mão, deitada de bruços 
(com o foco no rosto e no colo), com tatuagens no braço e dedo, um sem-
blante quase angelical, contrastando com os outros elementos para-textuais. 
Abaixo, destaca que Lola, nome criado por Gabriela Natalia da Silva para “se 
aventurar no universo das práticas sexuais”, reivindica o direito à liberdade 
sexual. Por fim, ressalta o seu gosto pela leitura e seu histórico acadêmico 
na área de Letras na Universidade Federal de São Carlos; além disso, en-
cerra pontuando que a autora escolheu ser prostituta porque gosta, contra-
dizendo diversos discursos vitimizadores, muitas vezes, sobre a entrada no 
meretrício. O limiar entre a vitimização e a representação de mulher fatal é 
a questão da escolha. Há, na prostituição, segundo Susana Rostagnol (2000, 
p. 99), um “intercâmbio livre entre a prostituta e o cliente, portanto equipa-
ra o contrato da prostituição a um contrato empregatício”. Sendo assim, a 
degradação moral agregada à imagem da meretriz é uma construção social.

Por outro lado, a imagem de poder que a prostituição exerce, para al-
guns, é uma visão romantizada, como se a meretriz fosse a femme fatale, 
que faz o instinto prevalecer a razão. Essa representação mobiliza o imaginá-
rio tanto feminino, quanto masculino. Para não fomentar e reprimir a prática 
da prostituição em busca de uma liberdade financeira e sexual da mulher, foi 
necessário que a sociedade atrelasse a imagem da prostituta à escória social. 
Então, ela era (e ainda é) vista como mais uma mercadoria comercializada 
pelo capitalismo, representante da degradação humana, sua relação com o 
freguês era de objeto-cliente. 

A clientela das prostitutas é uma das principais razões que fomentam 
a prática da prostituição, afinal não existe oferta sem procura, não adianta-
ria oferecer serviços que não fossem desejosos. Entretanto, na maioria das 
vezes, os clientes são esquecidos (ou velados) quando se criticam a meretriz 
ou os bordéis, afinal, os fregueses são, em grande parte, homens que transi-
tam entre o mundo do prazer e o “social”, se assim alguns dividem. Policiais, 
médicos, juízes, advogados, políticos e outros, com recorrência, enquanto 
estão assumindo seus lugares de profissionais discriminam e repudiam as 
prostitutas, paradoxalmente, outras tantas vezes, camuflados pelas noites, 
encontram nesse espaço que execram a realização de seus desejos sexuais 
ou emocionais. Não se pode desconsiderar, porém, que a prostituição não 
se relaciona apenas com a prática do sexo. Conversas, passeios para outros 
espaços, demarcação de poder estão envolvidos no pagamento de um pro-
grama.
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Relações tensas e multifacetadas estabeleciam-se entre 
fregueses e prostitutas, incluindo desde os momentos em 
que estas odiavam aqueles, desejando que o ato sexual 
acabasse rapidamente, até as que se sentiam como me-
ras profissionais executando seu trabalho, ou ainda as que 
desejavam gozar e fixar uma freguesia. O jogo em que a 
prostituta calcula as intenções e fantasias do homem e ava-
lia as extorsões que pode realizar é trabalho [...] (RAGO, 
2008, p. 263).

Deitar-se com pessoas estranhas não é uma atividade fácil, nem se-
gura. Muitas situações colocam em xeque ideias pré-estabelecidas pela me-
retriz, especialmente quando o valor do encontro for aumentado por realizar 
uma determinada prática. Homens, mulheres, casais – variado é o público 
de um encontro com uma meretriz e cabe à prostituta decidir se quer ir em 
frente com o programa ou não. “Se eu fosse me deixar reger apenas pelo 
dinheiro, estaria muito bem financeiramente, mas provavelmente não teria 
os melhores clientes do mundo, já que tudo seria uma troca meramente 
financeira” (BENVENUTTI, 2014, p. 99). Ela prioriza, nesse sentido, a troca 
de experiência com os clientes, em detrimento da sua quantidade. Cada 
prostituta estabelece sua relação com do valor do programa de acordo com 
seus objetivos com tal ganho, bem como com os limites estabelecidos na 
sua ocupação.

Ultrapassando a polarização vítima ou algoz de sua condição, enten-
de-se que não cabe uma fixidez identitária da mulher por esta ser prosti-
tuta. A meretriz carrega, decerto, sua “parte” mulher, com seus anseios e 
seus percalços, sua “parte” profissional, sua “parte” mãe, religiosa, dona 
de casa, dentre outros papéis sociais, a depender do que a vida lhe acene.  

Essas mulheres, como as vimos e ouvimos, antes de ser 
putas em oposição a ser esposas ou prostitutas, são tudo 
aquilo junto, instavelmente junto. Aprenderam, construí-
ram ou ganharam essas potências todas em suas trajetó-
rias. Há um poder importante na clara capacidade de alter-
nar entre o silêncio fundo e o barulho constrangedor, entre 
a obediência das gueixas e o voluntarismo capitalista, entre 
a ignorância aterrada e a total esperteza, entre a vítima 
coitada, a predadora insaciável e todos os seus intermediá-
rios (OLIVAR, 2013, p.313-4).

Essas tantas “porções” de uma mesma pessoa não são imutáveis ao 
longo das vivências, mas, com o desenrolar de suas experiências, o indiví-
duo ressignifica a compreensão dos papéis que deve seguir. Logo, desconsi-
derar esses variados lugares sociais e culturais assumidos por quem traba-
lha na prostituição é uma forma de buscar equivocadamente uma unidade 
em suas múltiplas identidades.

Outro ponto importante ao tratar da escrita memorialística é a influên-
cia das editoras e do público na produção. O mesmo texto que permite a 
reflexão sobre si também age como uma espécie de veneno pela valoriza-
ção de uma memória mercadológica. Da mesma maneira como o indivíduo 
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biografado quer pensar sobre si, ele também quer ser visto; o que, de certa 
forma, pode interferir em sua escrita. Sendo assim, é comum, no texto em 
análise, a descrição de encontro com clientes pormenorizada em detrimento 
da escrita sobre si em outros espaços, ou até mesmo reflexões mais pro-
fundas sobre tais encontros, e é o que acontece em O prazer é todo nosso 
(BENVENUTTI, 2014). 

Publicado pela MosArte, nome fantasia da editora Back, O prazer é 
todo nosso, de Lola Benvenutti, foi divulgado em 2014, pouco mais de um 
ano da fundação da editora. Ela visa abrir espaço para novos autores, tanto 
de textos ficcionais, quanto não ficcionais. Assim, interessados em publi-
car enviam aos editores seus manuscritos e em 90 dias recebem o retorno 
do aceite ou não. No verso do livro, em letras vermelhas, afirma-se que a 
escrita revela o “universo dos desejos, da sedução e do sexo”. Não se fo-
caliza, portanto, em outras passagens da vida da autora, mas sim no cir-
cuito sexual vivenciado por Lola. Abaixo, já em letras brancas, reitera-se o 
perfil do público virtual: “todos que desejem gozar a Vida longe de tabus e 
preconceitos e querem ser livres para descobrir seu corpo e suas inúmeras 
possibilidades de prazer”; aqueles “que aspiram a liberdade para o deleite 
no encontro dos corpos que se desejam”; aqueles “que têm curiosidades 
sexuais e querem viver intensamente o prazer [...]”. Pode-se compreender 
que a estratégia editorial aqui é instigar o leitor, a partir de um viés redu-
cionista da vida da autora.

Com um tom professoral, a orelha do livro, de um lado, traz uma cita-
ção, na qual se inicia falando de como a vida sexual rotineira nega a sexua-
lidade inata ao ser humano. Daí, discute-se sobre esta sexualidade, culmi-
nando na importância de se eximir preconceitos também neste quesito. Do 
outro lado da orelha, tem-se uma fotografia da autora segurando um livro 
na mão, deitada de bruços (com o foco no rosto e no colo), tatuagens no 
braço e dedo, um semblante quase angelical, contrastando com os outros 
elementos para-textuais. Abaixo, aponta que Lola, nome criado por Gabrie-
la Natália da Silva para “se aventurar no universo das práticas sexuais”, rei-
vindica o direito à liberdade sexual. Por fim, afirma o seu gosto pela leitura 
e seu histórico acadêmico na área de Letras na Universidade Federal de São 
Carlos; além disso, encerra pontuando que a autora escolheu ser prostituta 
porque gosta, contradizendo diversos discursos vitimizadores, muitas ve-
zes, sobre a entrada no meretrício. 

A autora divide o livro em duas partes: Entre toques e suspiros, que 
vai da página 17 a 160, na qual se propõe a falar de experiências com 
seus clientes; e a segunda parte intitulada O reflexo no espelho, que vai da 
página 163 a 189, a qual trata da trajetória pessoal, como afirma na sua 
apresentação. Claro que não se está qualificando sua escrita pelo número 
de páginas, contudo é inegável o enfoque dado em sua autobiografia. Sa-
be-se que o extremamente transcendente (KLINGER, 2006) é a entrada no 
meretrício, contudo, a intensidade de escrita sobre os casos sexuais supera 
a própria reflexão sobre tais situações.
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Na primeira parte, de uma maneira geral, há a seguinte estrutura-
ção dos capítulos: apresentação do cliente, detalhamento do programa e 
uma “moral” de cada caso. São situações diversas, como por exemplo com 
clientes mulheres. Ela conta que, certa vez, uma mulher, Beatriz, ligara 
afirmando nunca ter gozado e queria que Lola a ensinasse. É óbvio que 
não se esperava outro desdobramento, senão a realização do desejo de sua 
cliente, regada a reflexões sobre o orgasmo feminino. Fala ainda de outras 
mulheres que atendeu, como Letícia e Miranda, destacando ser diferente 
o programa, sendo mais sedutor e delicado, do que com homens. Houve 
situações em que foi convidada para dar aula de sexo para um grupo de 
mulheres, e até mesmo já recebeu ligação de uma mulher pedindo que ela 
lhe ajudasse a reconquistar sexualmente seu marido, dando-lhe dicas.

Um cliente que se sobressai é o cowboy, rapaz que Lola ficara encan-
tada antes da prostituição, e que marcou um programa com ela. Ele diz que 
não quer ser tratado como um cliente e toma as rédeas do programa: usa um 
smoking, faz strip-tease. Muitos relatos parecem fugir do estereótipo vitimi-
zador da prostituição. “Em minha profissão, uma das exigências é a de não 
nutrir preconceitos ou fazer qualquer juízo de valor com relação à aparência 
física dos clientes [...] enfim, há uma infinidade de perfis” (BENVENUTTI, 
2014, p. 59). Em seu texto, fica bem demarcado encontrar nos programas 
oportunidade de conhecer pessoas, poder ajudá-las, serem solidárias, para 
além da cama. Assim, ouvir e aconselhar passam a ser tarefas corriqueiras.  

Uma situação que permitiu a reflexão de Lola quanto aos limites den-
tro do meretrício foi um convite que recebera para ir a uma casa de swing1. 
Após conhecê-la pelo seu blog, Fernando, um cliente, convida-a para par-
ticipar de uma orgia, afirmando que ela deveria levar uns 30 preservati-
vos. Negociaram um alto valor (não revelado no livro) e marcaram para a 
semana seguinte. O medo de ser aquela uma emboscada ou uma situação 
de risco toma conta da meretriz em situações como esta. Destaca-se três 
aspectos desta “festa”. Primeiro, o lugar do pagamento. Mesmo que Lola 
marque reiteradamente ser meretriz por prazer, ou por gostar de experiên-
cias novas e transgressoras, inicia o programa cobrando um valor, mais alto 
que o de costume, pré-estipulado. Outro ponto é a ocorrência de clientes 
que pagariam mais para praticar atos sexuais sem camisinha. Este fato é 
recorrente em quase todas as narrativas em estudo2. A prostituta, por sua 
vez, pode (e deve) negar.  Por fim, destacam-se como os limites de ativi-
dades sexuais são renegociados com o tempo/experiências, como a dupla 
penetração relatada neste capítulo: “Nesta época eu ainda fazia este tipo 
de loucura, o que depois aprendi que deveria ser ultravalorizado e feito com 
todo o cuidado, pois o número de meninas que encara esse tipo de atendi-
mento é mínimo” (BENVENUTTI, 2014, p. 135). 

1-São espaços alugados ou clubes específicos, próprio para a troca de casais para realização sexual. Schommer 
(2008, p. 199) afirma que “os swingers, que se reúnem em clubes próprios, bastante numerosos por sinal, garantem 
que é só isto: gozar a vida. A realidade da coisa, porém, comporta outras facetas”. O autor afirma que, muitas vezes, 
o casal procura estes lugares por sentir prazer em ver seu parceiro com outra pessoa, há espaço para o voyeurismo. 
2-Paula Lee (2008) narra no capítulo “O cliente que chutei do terceiro andar” uma situação em que o cliente também 
oferece um pagamento maior para a realização sexual sem preservativo, bem como Gabriela Leite (1992; 2009) e 
Vanessa de Oliveira apontaram ter vivenciado situação semelhante.
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Os valores morais dicotômicos entram em choque nas múltiplas e 
complexas possibilidades de formas de viver. Na autobiografia em análise, 
é ratificado diversas vezes o desejo por uma liberdade sexual e pessoal 
diante de um mundo bipolar, o qual desconsidera a complexidade e subje-
tividade do ser humano no âmbito social.

Apesar de ter um blog, em que contava suas experiências na prosti-
tuição, Lola Benvenutti não havia revelado aos seus pais sobre sua escolha. 
Em sua autobiografia, de uma forma geral, há uma economia em falar da 
família. Os adjetivos que descreveram a reação ao descobrirem o ofício de 
Lola foram: decepcionada, triste, dilacerada. Segundo ela, o pai nunca a 
renegou, pediu apenas que ela não contasse mais nada sobre isso a ele, 
pois não pactuaria – para ela, esta foi uma atitude nobre. Já sua mãe se 
distanciou, insinuando que seu dinheiro era sujo. Pouco tempo depois, Lola 
deu uma entrevista para um jornal da cidade, fato que chamou a atenção 
de outras mídias, que a encheram de perguntas, revelando, não apenas 
para os outros parentes, mas para o mundo sobre sua ocupação. 

Por fim, destaca-se que o mercado do prazer não se limita à prática 
efetiva do coito em troca do michê, tampouco se resume nas produções de 
filmes eróticos, os livros também fazem parte, ou ao menos bebem deste 
mercado. A sexualidade também se torna mote da escrita de si pública. 
Sabe-se que se aumentou, com o tempo, o interesse na questão dos praze-
res (FOUCAULT, 2012). A sexualidade, que fazia (e ainda faz) parte de um 
interdito discursivo (não se pode falar tudo em todo lugar), tornou-se mais 
permissiva em outras instâncias além do discurso educativo e médico. 

Contudo, ao compreender que o mercado do prazer não se limita à prá-
tica efetiva do coito em troca financeira, tampouco se resume nas produções 
de filmes adultos, os livros (romances e/ou autobiográficos) também fazem 
parte, ou ao menos, bebem deste mercado. Sobre essa consciência da relação 
afetada da sociedade com a (sua) sexualidade, Lola Benvenutti afirma: 

Você sabe tão bem quanto eu que cada pessoa tem uma 
relação muito particular com sua própria sexualidade. Isso 
porque cada um de nós, a partir de sua individualidade, está 
mergulhado em realidades muito diferentes que podem ser 
mais tradicionais ou liberais. Vivemos em uma sociedade 
conservadora, onde o machismo está enraizado em nos-
sa cultura e, embora nem sempre tenhamos consciência, 
nossas ações são pautadas nesses valores e, por vezes, 
acabam moldando nosso comportamento. Por isso o papel 
atribuído ao homem e à mulher na sociedade e o tema da 
sexualidade são questões que precisam ser repensadas e, 
mesmo, desconstruídas para que o indivíduo possa encon-
trar-se e se aceitar melhor (BENVENUTTI, 2014, p. 165).

Assim, aliando a importância dada à temática da sexualidade ao in-
teresse na subjetividade autoral, surge uma proliferação de narrativas em 
primeira pessoa de cunho biográfico, em especial a escrita da margem, de 
pessoas ou grupos por muito tempo silenciados da História e também da 
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literatura. A narrativa do(a) subversor(a) tornou-se atrativa, instigante e, 
por vezes, cativante, deslocando a posição do sujeito a partir do conheci-
mento do seu ponto de vista sobre suas vivências. Esse público que conso-
me memórias de indivíduos da margem alimenta, por sua vez, um mercado 
editorial por muito tempo cansado de narrativas do vencedor, ou textos que 
trazem a visão tradicional e padronizada.
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CORPO, MATERIALIDADES BIOPOLÍTICAS E DANÇA
NOS TEMPOS DE AGORA 

MÁRCIA VIRGÍNIA MIGNAC DA SILVA
UFBA - Universidade Federal da Bahia

Introdução

“O corpo é uma realidade biopolítica” 
(PELBÁRT, 2003, p. pela 55)

Uma questão ecoa nos tempos de agora: como existir, diante da 
atuação dos biopoderes contemporâneos sobre a vida? Um questionamento 
que de partida provoca a pensar não somente nos processos de dominação 
e subversão do poder, mas sobretudo refletir sobre os modos de existência 
estabelecidos pela catástrofe existencial posta. Pois de acordo com o Comitê 
Invisível (2016), o fim da civilização ocidental deve-se principalmente 
a catástrofe que nós somos, estabelecida pelo homem a partir da sua  
subtração do existente.  

Não foi por acaso que ele colocou tantas telas entre si e o 
mundo. Ao se subtrair do existente, o homem ocidental criou 
essa extensão desolada, esse nada sombrio, hostil. Mecânico, 
absurdo que ele tem que transformar incessantemente por 
meio de seu trabalho, por meio de um ativismo canceroso, 
por meio de uma histérica agitação superficial. Rejeitado 
sem tréguas, da euforia à imbecialidade e da imbecialidade 
à euforia, tenta atenuar sua privação de mundo por 
toda uma acumulação de especializações, próteses e 
relações, toda uma quinquilharia tecnológica que é por fim 
decepcioinante. Ele é, visivelmente, cada vez mais e mais 
esse existencialista superequipado, que tudo engedra, que 
tudo recria de modo contínuo, sem conseguir suportar uma 
realidade que, por todos os lados, o ultrapassa (COMITÊ 
INVISÍVEL, 2016, p. 34)

Apontar a separação  do homem ocidental com  a existência, consigo  
próprio e com os outros,  solicita uma leitura menos euforicamente celebratória 
e mais crítica sobre o mundo produzido pela mediatização das relações 
vividas e a aquisição de novos hábitos cognitivos produzidos pelas  novas 
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tecnologias, mídias sociais e suas práticas sociomidiáticas. Principalmente 
quando aqui, hipoteticamente, considera o ambiente bios midiático1 (SODRÉ, 
2006) como replicador de formas de vida e da sociabilidade que vem sendo 
construída diante da expansão do mundo neoliberal. Pois,

 
o médium hoje não se define como um mero dispositivo 
técnico (embora esse suporte lhe seja necessário), nem 
como uma forma fechada em torno de uma gramática 
(tevê, cinema, jornal, etc.), e sim como o conceito de 
desdobramento tecnológico da Cidade Humana, uma 
espécie de prótese ontológica para o controle das 
relações sociais e das novas subjetividades por 
tecnologias informacionais. (SODRÉ, 2006, p.98 – grifo 
nosso). 

Neste sentido, Franco Berardi (2017) considera a combinação das 
condições midiáticas, sociais, comunicacionais e formas de vida que o 
capitalismo produz, como um objeto de análise crítica por excelência. Amplia 
o debate iniciado por Laymert Garcia Santos (2003),  Muniz Sodré (2006) e 
Byung- Chul Han (2015), com o interesse em  relacionar tais condições com 
o crescimento das patologias da esfera afetivo-emiocional, assim como de 
suicídios em nível mundial. Diz ele: 

Não pode ser acaso o fato de que nos últimos quarenta 
anos o suicídio tenha crescido enormemente (em particular 
entre os jovens). Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
trata-se de um aumento de 60%. É enorme. Trata-se de um 
dado impressionante, que precisa ser explicado em termos 
psicológicos e também em termos sociais. Quando li pela 
primeira vez essa informação, me perguntei: o que aconteceu 
nos últimos 40 anos? A resposta é clara. Ocorreram duas 
coisas. A primeira foi que Margaret Thatcher declarou que 
a sociedade não existe, que só há indivíduos e empresas 
em permanente competição – em guerra permanente, digo 
eu. A segunda é que, nas ultimas décadas, a relação entre 
os corpos se fez cada vez mais rara, enquanto a relação 
entre sujeitos sociais perdia a corporeidade, mas não a 
comunicação. O intercâmbio comunicacional tornou-
se puramente funcional, econômico, competitivo. O 
neoliberalismo foi, em minha opinião, um incentivo maciço 
ao suicídio. O neoliberalismo – mais a mediatização das 
relações sociais – produziu um efeito de fragilização psíquica 
e de agressividade econômica claramente perigosa e no 
limite do suicídio (BERARDI, 2017).

Não se trata aqui de assumir um posicionamento acusatório e colocar 
o uso das mídias sociais e a meditiatização das relações vividas como vilãs e 
causadoras de danos à sociedade. Longe desse tipo de julgamento, utilizar-
se-á de uma leitura política para estabelecer a complexidade desse campo, 
sem achatar as relações nele produzidas com a lógica de causa-efeito. 
1-O conceito de “bios midiático” desenvolvido por Muniz Sodré (2006) remete  primeiramente ao “bios virtual” – 
um ecossistema tecnológico de virtualização de formas de vida, que diante das novas relações espaço-temporais 
exacerba-se e determina novas estruturas e configurações sociais. Logo o bios midiático é uma transformação técnica 
do espaço-tempo, adequada ao ambiente midiático atual. 
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Assim dialogar com Katz & Greiner (2005), Lakoff & Jonhson  (1999) 
e  Byung-Chull Han (2015), entre outros, ajuda a habilitar para a tarefa que 
se impõe a seguir: olhar para o corpo na situação em que se encontra hoje, 
premido pelo capitalismo e transformado pelos hábitos cognitivos trazidos 
pelo viver onoff lline.

Lembrete nº1: indissociabilidade

Nessa direção, o primeiro esclarecimento a ser dado, refere-se ao 
entendimento que tecnologias da informação e comunicação, corpo e o bios 
midiático, aqui, não são entendidos como instâncias indissociáveis. O que 
impede que as mídias sociais sejam tratadas de forma abstrata, pensandas 
apenas na perspectiva de um fenômeno da cultura digital. A proposta é a de 
se demonstrar que o bios midiático não pode ser pensado fora do contexto 
sociocultural que o produz e dos corpos que nele coabitam. Afinal, de acordo 
com Katz (2002), o corpo tornou-se o primeiro domínio dessa contaminação 
e um ótimo ´sitio para a observação dos seus novos fenômenos. 

Assim, evocar a Teoria Corpomídia2 favorece desmontar o entendimento 
do corpo como um recipiente que tem extensões a ele acopladas, repropondo 
o entendimento de corpo a partir de sua existência processual na forma de 
uma mídia3 de si mesmo, como um sistema vivo em trânsito contínuo de 
trocas de informações com o ambiente, como um corpo que nunca é porque 
está sempre sendo um momento recortado de um fluxo, Katz e Greiner 
(2005, p.130) indicam que: 

Algumas informações do mundo são selecionadas para se 
organizar na forma de corpo – processo condicionado pelo 
entendimento de que corpo não é um recipiente, mas sim 
aquilo que se apronta nesse processo co-evolutivo de trocas 
com o ambiente. E como o fluxo não estanca, o corpo vive 
em estado do sempre-presente, o que impede a noção de 
recipiente.

E prosseguem: “[...] A mídia à qual o Corpomídia se refere diz respeito 
ao processo evolutivo de selecionar informações que vão se constituindo 
corpo. A informação se transmite em processo de contaminação” (p. 131).

A noção de contaminação ajuda a desestabilizar entendimentos de 
transmissão que se apóiam no modelo emissor-receptor. Nele, o corpo é 
apresentado como um agente passivo, influenciado/modelado por quem 
emitiu a informação. Quando se substitui a noção de influência pela de 
contaminação, a idéia de causalidade ganha outros contornos. A proposta, 

2-Batizada como Corpomídia por Helena Katz e Christine Greiner (2005), essa abordagem teórica é tributária da 
semiótica peirceana nos usos do conceito de fluxo permanente (semiose) e das teorias evolucionistas neodarwinianas 
(dentre as quais se destacam o meme de Richard Dawkins e a concepção de mente de Daniel C. Dennett) e da 
abordagem filosófica do papel das metáforas na construção da cognição proposta por George Lakoff e Mark Jonhson 
(KATZ apud MACHADO, 2007, p.34)
3-A ideia de mídia aqui proposta refere-se ao modo do corpo existir. O corpo como mídia de si mesmo, sempre na 
condição de “sendo”, por onde as informações se tornam corpo. De acordo com Katz, não se trata do conceito de 
mídia como veículo por onde algo passa a ser exteriorizado – como, por exemplo, a TV, um aparelho por onde entra 
um sinal que carrega uma informação, que lá processada e emitida, deixando o aparelho tal qual estava antes dessa 
operação, pois o corpo não é um veículo processador de informações. O corpo comunica a si mesmo e não algo que 
o atravessa sem modifica-lo (KATZ, 2004). 



321

aqui, é pensar que “todo corpo é corpomídia de si mesmo, isto é, um 
corpomídia do estado momentâneo da coleção de informações que o 
constitui” (KATZ, 2006, p.1).

É no corpo que se encontram os subsídios para se pensar os mecanismos 
de produção, armazenamento e transmissão da informação como processos 
contaminatórios que se estabelecem por meio de redes de conexão com o 
ambiente, e não por relações de causa- efeito. Pois, de acordo com Greiner e Katz: 

o próprio corpo resulta de contínuas negociações de 
informações com o ambiente e carrega esse seu modo de 
existir para outras instâncias de seu funcionamento. Ou 
seja, a ação criativa de um corpo no mundo reproduz os 
procedimentos que o engendraram como uma porta de 
vaivém, responsável por promover e romper contatos. [...] 
Os processos de troca de informação entre corpo e ambiente 
atuam, por exemplo, na aquisição de vocabulário e no 
estabelecimento de redes de conexão. (2001, p. 72-73)

 A partir desses entendimentos, pode-se pensar a mutualidade 
enquanto condição relacional entre corpo e tecnologia, que se codeterminam 
por processos de contaminação mútua. Logo é legítimo pensar que os meios  
“bio” e “tecno” são mutuamente transformadores e transformados. 

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, 
alterado por elas, continua a se relacionar com o meio, mas 
agora de outra maneira, o que leva a propor novas formas 
de troca. Meio e corpo se ajustam permanentemente num 
fluxo inestancável de transformações e mudanças. (KATZ & 
GRENER, 2001) 

A mutualidade aqui apontada ajuda a ampliar o entendimento de corpo 
como um agente poderoso neste processo de contaminação, contribuindo 
com “uma leitura crítica do que está em curso em nossa sociedade” (KATZ, 
2010, p. 121). Isso significa pensá-lo como um “operador” das dinâmicas 
comunicacionais das novas tecnologias e, não apenas como um partícipe a 
afetado por elas.  Pereira sustenta posição semelhante:

[...] trata-se de pensar como o corpo, pensado em suas 
características materiais, se apresenta como uma variável 
determinante na produção das tecnologias contemporâneas, 
forjadas a partir das materialidades e funcionalidades 
corpóreas que tais tecnologias estendem, potencializam, 
amputam, alteram [...]. (PEREIRA, 2006, p. 95)

Lembrete nº2: corpo e materialidades biopolíticas

Ora, pensando nesse modo de funcionamento apresentando 
anterirmente, torna-se possível investir na hipótese de que o corpo é um 
embodiment4 das materialidades presentes nas dinâmicas comunicacionais 

4-Termo utilizado por Lakoff e Johnson para o entendimento da mente/corpo inseparáveis. Para estes autores o 
processo de conhecimento se dá no corpo. É o corpo que conhece. É o corpo que pensa. O pensamento não se produz 
em uma razão “desencarnada”.
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das novas tecnologias. Primeiro porque, segundo alguns teóricos cognitivos, 
a exemplo do filósofo cognitivo Mark Jonhson e do linguista cognitivo George 
Lakoff, mente e corpo não são separados, logo a mente é embodied, ou seja, 
“corporificada”. Justamente porque não existe mente separada e independente 
do corpo; razão não existe fora do corpo como se imaginava, mas nasce da 
natureza do cérebro, corpos e experiência corporal, pois “o ato pensante e o 
ato consciente passam a ser entendidos como implementados no corpo em 
ação no mundo, não mais como atributo de uma razão descolada ou anterior 
à experiência” (NUNES, 2003, p. 128). O que favorece pensar que 

cada entendimento que nós podemos ter do mundo, de nós 
mesmos, e dos outros podem somente ser moldados em 
termos de conceitos formados por nossos corpos [...] Esses 
conceitos usam nosso sistema perceptivo, imagético e motor 
para caracterizar nosso ótimo funcionamento no cotidiano. Esse 
é o nível no qual estamos em contato máximo com a realidade 
de nosso ambiente (LAKOFF & JONHSON, 1999, p.555).

No entanto, há de se insistir em uma questão que parece ser central 
e que retoma o caráter crítico e político dessa discussão, e que diz respeito 
a natureza dessas materialidades corporificadas. Afinal, como já foi dito 
antes, “o corpo é uma realidade biopolítica” (PELBÁRT, 2003, p. pela 55). 
Logo se faz necessário pensar quais são os corpos produzidos e os modos 
de vida atados nessa construção. 

Importa notar que a biopolítica atua com esse homem vivo, em contato 
máximo com os meios e dotado da capacidade de ser afetado. Pois como 
relembra Peter Pál Pelbart, “todo sujeito vivo é primeiramente um sujeito 
afetado, que sofre de suas afecções, de seus encontros, da alteridade que 
o atinge, da multidão de estímulos e excitações que lhe cabe selecionar” 
(PELBART, 2013, p. 31). Assim, pode-se dizer que a corporificação de 
materialidades, antes de tudo é uma expressão de afetos (SAFATLE, 2016). 

A intenção é entender a materialidade corpórea como um fluxo de 
estados, sintomas e afecções do corpo que respondem cognitivamente 
às condições de vida que o biopoder impõe. Neste viés, entende-se 
materialidade não como uma resposta endereçada a algo, e sim como um 
processo de corpar. O que isto significa? Que existe uma questão estrutural 
posta: constituição de corpos e um corpo social, com um repertório de 
materialidades biopolíticas.

Assim, as materialidades constituem a geografia do corpo, com 
repertórios próprios e sociais, que podem ser lidos como sintomas. Mas, 
afinal, o que é um sintoma? Sintoma está sendo aqui proposto como a 
tentativa do sujeito de tratar o real. Talvez por isso, os corpos-sujeitos 
e os corpos-sociais, ao lidar com as realidades do seu tempo, produzem 
sintomas. 

Nessa linha de pensamento, pode-se pressupor, então, que cada 
época possui um regime de afeto próprio e um tipo de enquadramento 
de sintomas. Segundo o filósofo sul coreano Byung-Chul Han (2015), o 
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começo do século XXI foi definido pelas suas doenças neuronais, como a 
depressão, transtorno do déficit de atenção com síndrome de hiperatividade 
(Tdah), Transtorno de personalidade limítrofe (TPL) ou a Síndrome de 
Burnout (SB). Precisamente em decorrência da mudança de paradigma, 
que passou a ser definido pelo execeso de positividade – surperprodução, 
superdesempenho, supercomunicação, no qual não há possibilidade de 
nenhuma defesa imunológica. 

Desta forma, o corpo impossibilitado de defender-se apresenta reações 
imunológicas imanentes ao sistema, ou seja, o esgotamento, a exaustão 
e o sufocamento frente à violência da positividade. Nesse sentido, pode-
se perceber que o atual  enquadramento de materialidades – sintomas no 
corpo, responde as modificações psíquicas e topológicas da sociedade do 
desempenho. Pois, 

o que causa depressão do esgotamento não é o imperativo 
de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão do 
desempenho. Visto a partir daqui, a Síndrome de Burnout 
não expressa a si mesmo esgotado, mas antes a alma 
consumida. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali 
onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar 
dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa, mas o 
imperativo do desempenho como um novo mandato da 
sociedade pós-moderna do trabalho (HAN, 2015, p. 26)

Continuando na perspectiva de Byung-Chul Han  o “homem depressivo 
é aquele animal laborans que explora a si mesmo e, quiça deliberadamente, 
sem qualquer coação estranha” (2015, p. 28). Ou seja, livre de uma instância 
externa e coercitiva que lhe obriga a trabalhar, torna-se senhor e soberano 
de si mesmo. Segue em uma liberdade paradoxal, em virturde deestruturas 
coercitivas que lhe são inerentes, em uma maximização que resulta em 
manifestações patológicas. 

Esse é um ponto fundamental para a escrita argumentativa deste artigo 
e desdobra-se em  direção a uma tentativa de co-relacionar o repertório de 
materialidades biopolíticas apresentado, as condições midiáticas, sociais e 
comunicacionais promovidas pelas novas tecnologias. De que maneira essas 
ocorrências estão co-implicadas? Afinal, não pode ser por acaso, o fato dos 
transtornos mentais afetarem mais de 700 milhões de pessoas no mundo5 
nos tempos de agora. 

 O filosófo alemão sul coerano, Byung Chul-Han propõe ainda pensar como 
o excesso de positividade se manifesta  também como excesso de estímulos, 
informações e pulsos. Argumenta que estes excessos aliado a sobrecarga 
de trabalho, modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Ou 
seja, promove uma atenção dispersa, comum a sociedade trabalhista e de 
informação pós-moderna, como também aos animais em estado selvagem. 
Uma vez que, “trata-se de uma técnica de atenção, indispensável para 
sobreviver na vida selvagem” (2015, p. 31-32). Sobre isto, ele escreve:

5-Fonte:https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/11/11/transtornos-mentais-afetam-
cerca-de-700-mi-no-mundo-veja-mitos-e-verdades.htm



324

Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua 
comida tem de ocupar-se ao mesmo tempo também 
com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, 
ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo tem de 
vigiar sua prole e manter o olho em seu (sua) parceiro (a). 
Na vida selvagem, o animal, está obrigado a dividir sua 
atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de 
aprofundamento contemplativo – nem no comer, nem no 
copular. O aninal não pode mergulhar contemplativamente 
no que está diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo 
tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas 
também atividades como jogos de computadores geram 
uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção 
de um aninal selvagem (HAN, 2015, p. 32)

Como se vê, os entendimentos propostos por Han (2015) apontam 
para a aquisição de um hábito cognitivo que tende a deslocar a atenção 
profunda, por uma atenção bem distinta, uma atenção dispersa caracterizada 
pela rápida mudança de foco. Uma reorientação do hábito, levado por uma 
adaptação às condições presentes nos usos das novas tecnologias e que de 
algum modo é reproduzido nas formas de vida e em sociabilidade. Pois pela 
impossibilidade do exercício da atenção profunda e contemplativa, corpar-
se da intolerância ao tédio, assim como o desaparecimento do descanço. 
Assim, 

Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma 
bárbarie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os 
inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções 
necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da 
humanidade fortalece em grande medida o elemento 
contemplativo (HAN, 2015, p. 37)

De fato, quando se olha de perto o  mundo produzido pela mediatização 
das relações vividas e a aquisição de novos hábitos cognitivos produzidos 
pelas novas tecnologias, mídias sociais e suas práticas sociomidiáticas, não 
se demora para perceber as co-relações e co-implicações postas. Pensando 
na indissociabilidade entre as instâncias e o corpo como um agente operador 
nesse processo, fica claro como os impulsos digitais e os novos hábitos 
cognitivos adquiridos se convertem em materialidades e em prática social. 

Por outro lado o deslocamento da atenção profunda para uma atenção 
dispersa e não contemplativa, conforme sugerido por Han (2015) abre 
brechas para se pensar o que significa presença, a partir desse outro tipo 
de estruturação e economia da atenção. De acordo com o Comitê Invisível 
(2016), a crise pela qual a humanidade atravessa nos tempos de agora, antes 
de tudo é uma crise de presença. Uma vez que os aparatos tecnológicos 
instauram um regime de semipresença e retém uma parte do estar aqui.  
Modos de vida que escancaram uma crise existencial, reflexo cada vez mais 
da ausência no mundo. 
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O esgotamento dos recusos naturais provavelmente 
está muito menos avançado do que o esgotamento dos 
recursos subjetivos, dos recursos vitais que atinge nossos 
contemporâneos. Se nos satisfazemos a detalhar a 
devastação do ambiente, é também para cobrir a assustadora 
ruína das interioridades. Cada maré negra, cada planície 
estéril, cada extinção de espécies é uma imagem das almas 
em farrapos, um reflexo de nossa ausência do mundo, de 
nossa impotência íntima para habitá-lo. (COMITÊ INVISÍVEL, 
2016, p. 38)

Aqui, há de se voltar as considerações do filósofo italiano Franco Berardi 
(2017) brevemente abordadas anteriormente. Justamente por considerar 
que as relações via tecnologias da comunicação e informação – mídias 
sociais, representado por um tela, de algum modo desvanece o concreto 
do mundo, tornando-o espectral. Agudiza-se  essa condição de vida,  com 
“a expansão enorme –virtualmente infinita – do campo de estimulação via 
redes sociais, uma aceleração do ritmo do desejo e, ao mesmo tempo, uma 
frustração contínua”(BERARDI, 2017).

É interessante observar como diversos autores dialogam com o que 
se mencionou acima. Lipovetsky (2005), por exemplo, utiliza a metáfora 
do deserto para explicar a imensa onda de ausência de investimento que 
atravessa a todos. Uma deserção em massa, “que transforma o corpo social 
em um corpo enxangue, em um organismo desativado” (LIPOVETSKY, 2005, 
p. 18). Sob esse olhar, o autor mapeia um corpo apático, que se traduz por 
indiferença e engajamento vazio.

 
Nossa sociedade não conhece precedência, codificações 
definitivas, centragem: conhece apenas estímulos e opções 
equivalentes em cadeia. Daí resulta a indiferença pós-moderna, 
indiferença por excesso e não por falta, por hiper-solicitação 
e não por privação. O que ainda consegue nos espantar ou 
escandalizar? A apatia responde à pletora de informações, 
à sua velocidade de rotação; assim que registrado, um 
acontecimento é imediatamente esquecido, expulso por 
outros mais sensacionalistas. (LIPOVETSKY, 2005, p. 22). 

Considerando que a saturação patológica é sustentada por sintomas 
no corpo, sejam transtornos mentais próprios da época neuronal (Han, 
2015) ou a indiferença por excessos, aqui, retoma-se a condição de 
sobrevida trazida por Pelbart (2013) ao citar Agamben, para entender a 
precarização da vitalidade e a impotência do sujeito em assumir a medida 
do seu desejo. Nesse sentido, a condição de sobrevivencialismo imposta 
pelo biopoder, favorece processos de despotencialização do corpo, ao ponto 
de separá-lo do que lhe dá sentido. Ora despontencializado, o que resta 
a esse corpo? Resta-lhe produzir os sintomas que vem produzindo, como 
um mecanismo inverso de sustentação. Já pelo pensamento Agambeniano, 
seguir concentrado na simples sobrevivência. 



326

 [...] poderíamos dizer que na pós-política espetacularizada, 
e com o respectivo sequestro da vitalidade social, estamos 
todos reduzidos ao sobrevivencialismo biológico, à mercê 
da gestão biopolítica, cultuando formas de vida de baixa 
intensidade, submetidos à morna hipnose, mesmo quando 
a anestesia sensorial é travestida de hiperexcitação” 
(PELBART, 2013, p.29)

Para além dos contornos apocalípticos que este artigo parece assumir, 
se faz preciso entender que este corpo dos tempos de agora é um corpomídia 
de um processo civilizatório milenar. Tendo em vista também “a docilização 
que lhe foi imposta pelas disciplinas, nas fábricas, nas escolas, no exército, 
nas prisões, nos hospitais, pela máquina panóptica [...]” (PELBART, 2013, 
p.30). Com os devidos acréscimos, das intervenções biopolíticas, nota-se 
que todo esse investimento em politizar a discussão presta-se como uma 
tentativa de se reposicionar entendimentos acerca desse corpo. Com o 
intuito de pensar outros modos de afetá-lo e potencializá-lo. Ou como diria 
Pelbart (2013), seguir na preservação da sua capacidade de ser afetado. 

Nesse sentido, a dança traz a incumbência de apontar outros circuitos 
de afeto e revestir o corpo de potência – “o poder da vida” (Pelbart, 2003). 
Justamente por reinventar outros modos de existência, dançando. 

Lembrete nº 3: Dança e Biopotência

Ao entender o corpo que dança também como uma coleção de 
sintomas decorrentes da sua correlação com o mundo neoliberal, em virtude 
da indissociabilidade entre os contextos, neste ponto da discussão, buscar-
se-á afirmar a dança como uma proposição artístico-política biopotente. A 
hipótese proposta, se deve ao fato do corpo dançante favorecer a centralidade 
do corpo nas relações estabelecidas e investir em outros circuitos de afeto. 

Nessa direção, aqui, a premissa a ser reforçada diz respeito à dança 
como uma ação cognitiva do corpo (Mignac, 2008), uma vez que o corpo em 
movimento favorece a construção de conhecimento, capaz de reorganizar 
as materialidades biopolíticas de outro modo. Considerando que Varela, 
Thompson e Rosch (2003) se contrapõem ao entendimento da cognição 
enquanto atividade descorporificada e propõem a cognição como uma ação 
corporificada, na qual corpo e mente estão imbricados; credita-se ao sistema 
sensório-motor a base da percepção e a construção do conhecimento. O que 
comunga com as considerações de Lakoff & Jonhson (1999), quando afirmam 
que toda inferência sensório-motora é  uma inferência conceitual. 

O encontro com esse ponto de vista permite legitimar o caráter 
existencial da experiência de dança, principalmente como um gatilho na 
produção de significados e reflexão corporificada. Isso porque “o corpo não 
pára de conhecer, de se relacionar com os ambientes e, nesse sentido, nem 
quando está submetido a algo ou alguém, torna-se um objeto passivo. Ele 
continua gerando signos” (GREINER, 2005, p. 91 e 92). Portanto, considerá-
lo enquanto “articulador, propositor e elaborador de informações” (KATZ, 
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2004, p.121) traz a perspectiva de refleti-lo como estratégia cognitiva e de 
organização dos fenômenos que o constitui.

É justamente a partir da capacidade reflexiva do movimento, que o 
corpo tende a estar mais exposto a experiência e ser tocado por outros 
circuitos de afetos, ajudando a se contrapor àquilo que Berardi (2017) chama 
de “precariedade existencial”, sintoma neoliberal decorrente em parte da 
perda da relação corporal e da capacidade de valorização afetiva. 

Tais considerações permitem propor a dança como uma ação biopotente, 
na medida em que restitui ao corpo o poder de afetar e ser afetado. De 
acordo com Pelbart, (2013) ao citar Espinosa, “o poder de afetar e ser afetado 
equivale à potência (PELBART, 2013). Potência no contexto da dança se traduz 
também pela importância do poder de agir, de estabelecer vinculação afetiva, 
o cuidado de si e do outro, que implica de partida uma participação vital e 
contributiva em políticas da vida. 

Se, por um lado, o corpo que dança indica novos agenciamentos a 
partir da potência que lhe é creditada, se faz preciso reconhecer os perigos 
de abordagens que tendem um lugar de fala ufanista. Sendo assim, cabe 
aqui, retomar ao corpo naquilo que lhe foi reduzido: a sua condição de 
sobrevivência. Veja que existe um problema decisivo: como esse corpo que 
não aguenta mais a mutilação biopolítica, consegue reverter e potencializar-
se? 

Pelbart (2013) explica que a biopolítica obedece “à lógica da fita de 
Moebius, dada a reversibilidade que lhe é intrínseca” (2013, p. 14) e que, 
a partir de certas condições, revela-se o seu avesso. Em analogia à lógica 
biopolítica, pode-se pensar que o corpo despotencializado apresenta em seu 
avesso carga de vitalidade, capaz de promover uma reviravolta inevitável. 
Ou seja, uma resposta biopotente às investidas de poder, que de algum 
modo tangencia a questão vitalista espinosana sobre “o que pode o corpo” 
(Perlbart, 2013). Seria então a dança um gatilho necessário para revelar a 
potência do corpo em avesso, que desde sempre estava ali? E afirmar o seu 
caráter de reversão?

A lógica da fita de Moebius talvez faça melhor justiça à capacidade de 
reversão do corpo dançante e portanto, a valoração do  papel  da dança nos 
tempos de agora. Hipoteticamente, uma das possibilidades argumentativas 
se encontra no fato do corpo que faz dança se reconhecer no ponto de 
ambivalência dos afetos que os meios lhe constituem. Talvez na condição de 
sobrevivente, no auge do seu esgotamento, haja a afirmação de sua potência. 
Assim, o corpo que dança não recusa a sua despotencialização, mas move-
se com ela, transformando-a. Até porque os processos co-evolutivos entre 
corpo e ambiente produzem uma rede de afetações transitórias, baseadas 
em predisposições perceptuais, sensório-motoras e emocionais singulares. 

Na formulação acima, a questão do corpo em movimento, parece 
uma chave importante na ampliação das possibilidades de afecção. Onde a 
consciência corporal e a reflexão do movimento potencializam a capacidade 
do corpo em materializar outros afetos, distintos dos biopolíticos. 
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Assim, se essa for de fato uma das possibilidades, a aproximação 
com a Teoria dos Afetos de Spinoza (2009), favorece pensar o corpo que 
faz dança enquanto um corpo responsivo aos novos regimes de afecção. 
Afinal qual o poder do afeto? Em que medida o corpo que dança responde 
a convocatória dos afetos? Pois, de acordo com o autor, “o corpo humano 
pode ser afetado de muitas maneiras, pelos quais sua potência de agir é 
aumentada ou diminuída, enquanto outras tantas não tornam sua potência 
de agir nem maior ou menor” (SPINOZA, 2009, p. 99). 

Nesse sentido, a potência de um corpo é entendida por Spinoza  (2009) 
a partir do movimento. Ou seja, é na ação que o corpo se abre para as 
afetações e percebe um maior número de coisas que lhe constituem. Assim, 
a ação de dança responde a convocatória dos afetos, a partir da dimensão 
eminentemente relacional da experiência. Ao mover-se, disponibiliza-se 
para elaborar sentidos de si, o saber particular e contingente, muitas vezes 
inacessível pela subtração da existência.

Considera-se que a experiência do dançar aumente a potência do corpo 
ser afetado, naquilo que lhe é mais precioso, a sua existência. Justamente 
porque ao dançar, o corpo-sujeito aproxima-se do que lhe dá sentido, o 
conatus (Spinoza, 2008), definido como o desejo interno.  Logo ao dançar o 
sujeito estabelece um ato sustentativo do seu próprio ser, presentificando-
se ao habitar o mundo. 

Considerações Finais

Diante da possibilidade de colaborar com uma leitura crítica do mundo 
produzido pelo neoliberalismo e a mediatização das relações sociais, com o 
interesse de apontar contornos iniciais dos modos de existência, corpados a 
partir de patologias neuronais, a escrita deste artigo, aciona antes de tudo 
um estado de alerta a respeito de uma certa ingenuidade ao se pensar nos 
imapctos decorrentes da relação com as novas tecnologias e mídias sociais. 

Os lembretes chamam atenção para pontos que não devem ser 
desenconsiderados, para então se fazer o convite na construção de outros 
circuitos de afeto distintos dos que estão postos pelo biopoder. 

Por fim, aposta-se no corpo dançante como um ato sustentativo 
e político, na neutralização do imperativo do desempenho. Haja visto, 
que o corpo ao dançar elabora exercícios contemplativos, favorável ao 
desenvolvimento do processo criativo. Talvez se tenha com as artes do 
corpo e em específico com a dança, possibilidades de afetar corpos que 
habitem de modo mais pleno, atento e potente no mundo.  
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ORGIA TROPICAL: O EXPERIENCIAR HOMOERÓTICO DO 
ESTRANGEIRO TULIO CARELLA NA CIDADE DO RECIFE EM 1960

 

NOMAGER FABÍOLO NUNES DE SOUSA 
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

INTRODUÇÃO

É inegável a influência da cultura e das relações sociais nos textos 
literários, tornando a literatura um produto essencialmente sociocultural. De 
modo geral, os constantes diálogos entre obras literárias com a sociedade 
remontam ao século XVIII, Antonio Candido (2006) destaca que a literatura é 
um produto social que exprime condições de cada civilização em que ocorre. 
Com isso, particularidades referentes à sexualidade e o comportamento dos 
indivíduos podem servir de “mote” para o desenvolvimento de várias produções 
literárias. O homoerotismo é um fenômeno que atravessou o tempo e que 
resiste desde as civilizações antigas até os dias atuais, alimentando-se das 
diversas práticas e experiências vividas por determinados sujeitos e tendo 
a literatura como uma aliada para representar e problematizar as várias 
facetas que as manifestações da sexualidade humana podem emergir. Desde 
a época Clássica, textos literários vêm desenhando a evolução humana a partir 
das suas relações com a cultura ao longo da história, revelando também as 
impressões homoeróticas (canônicas ou não) por meio de registros sobre as 
inúmeras subjetividades que a sexualidade abriga, além das marcas ideológicas 
dominantes e opressoras que estão em vigência ainda nos dias de hoje. 

Na literatura nacional há um rico acervo de pluralidade cultural, 
mesclado por diversas personificações de minorias sociais que carregam 
marcas impressas pela colonização e seus ideais revestidos de (pré)conceitos 
normatizadores. A temática homoerótica se fez presente desde o século XIX 
com obras como: O Ateneu (1888) de Raul Pompeia, O Cortiço (1890) de 
Aluísio Azevedo e Bom-crioulo (1895) de Adolfo Caminha. No século XX, 
personagens ganharam vida e ampliaram a repercussão do tema, destacando-
se: Diadorim e Riobaldo em Grande Sertão: veredas (1956), de Guimarães 
Rosa; Letícia em Ciranda de Pedra (1954), de Lygia Fagundes Telles; Veludo 
em Navalha na Carne (1968), de Plínio Marcos; Timóteo em Crônica da Casa 
Assassinada (1969), de Lúcio Cardoso. Além dos contos “Pílades e Orestes” 
(1906) da coletânea Relíquias da Casa Velha, de Machado de Assis e “Frederico 
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Paciência” (1947) da obra Contos Novos, de Mário de Andrade. Como também, 
se destacaram as personagens que povoaram os contos: “Sargento Garcia”, 
“Aqueles Dois” e “Terça-feira Gorda” em Morangos Mofados (1982), de Caio 
Fernando Abreu.

Entretanto, ainda no cenário literário nacional pouco se tem falado 
sobre a obra Orgia, do dramaturgo e porteño de ley Tulio Carella, que em 1960 
chegava com fins profissionais à cidade do Recife, mas em decorrência da 
solidão e dos seus instintos sexuais acabou por registrar em seus diários, em 
forma de alter ego uma dupla identidade e as suas experiências homoeróticas 
que emergiam dos contatos íntimos, porém efêmeros, com homens recifenses 
em espaços públicos no centro da capital pernambucana. Por meio de uma 
linguagem “crua”, os registros fazem reflexões sobre os dilemas do ser, além 
de relatar um ângulo clandestino do comportamento sexual masculino na 
cidade desta década. A época remete para um Recife com tensões políticas e 
sociais, logo, os encontros com “figuras marginais” alimentaram suposições 
de que o estrangeiro estaria envolvido com as Ligas Camponesas. Dada a 
essas circunstâncias, Tulio foi preso, torturado e, mesmo sem a comprovação 
de crimes, deportado. Na Argentina, trabalha a ficcionalidade dos diários 
e autoriza Hermilo Borba Filho a traduzir e publicá-los em português no 
Brasil. Rapidamente a repercussão desta obra chega a terras portenhas e as 
associações negativas entre autor/personagem fazem com que Carella caia 
no ostracismo (social e literário) em sua pátria, morrendo em 1979.

O AUTOR E A OBRA

Tulio Carella, autor-personagem da obra Orgia, foi um dos escritores 
mais prestigiados na Argentina entre os anos de 1940 e 1950. Nascido 
em Mercedes, província de Buenos Aires, em 14 de maio de 1912, na sua 
juventude iniciou o curso de Química, porém a sua vocação estava em 
outra área, passando a estudar Belas Artes e Música, demonstrando uma 
inclinação ímpar para escrever. Tornou-se poeta e autor de importantes 
ensaios, crônicas, críticas teatrais, como também, um dramaturgo premiado 
e respeitado em seu país. Seu prestígio resultou na assinatura de roteiros 
de cinema, adaptações para televisão e na atuação como docente de Teatro 
e Belas Artes em cursos superiores (inclusive no Brasil).

Dentre a sua vasta produção crítica e literária, destacam-se algumas 
obras, como: Tango, Mito y esencia (1956), Cuaderno del delírio (1959), 
Picaresca porteña (1966) e Orgia (1968). Em Tango, mito y esencia, Carella 
não propõe uma análise historicista nem a elucidação genealógica da música 
das ruas, mas a indagação sobre a sua condição no cenário portenho. Já 
a obra Cuaderno del delírio foi premiada com a “Faja de Honor”1 da SADE2 
e resulta de um agrupamento de notas da viagem do seu tormentoso 
regresso de navio da Europa à Argentina, no meio das alucinações febris 

1-Atualmente, o nome de Tulio Carella não aparece na lista dos ganhadores da “Faixa de Honra” dada pela Sociedade 
Argentina de Escritores, disponível no site: http://www.sade.org.ar/premiodehonor.html. Em 1959, ano atribuído a 
sua premiação pela obra Cuardenos del delírio, consta o nome da novelista e poetisa argentina Norah Lange.
2-Sociedad Argentina de Escritores (Sociedade Argentina de Escritores).
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causadas pela combinação de uma pleurite e uma broncopneumonia. A 
circunstância desse sofrimento originaria um diário articulado pela explosão 
do autodiálogo, cheio de fantasias verbais e lutas de ideias.

Em Picaresca porteña temos um ensaio sociológico que explora os 
hábitos dos setores marginais da cidade de Buenos Aires e as produções 
discursivas menores: tratamento e características das casas de prostituição 
feminina, o lunfardo, as inscrições nos banheiros públicos e as letras das 
músicas carnavalescas. Em 1960, aceita o convite para ensinar Teatro na 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE3, permanecendo na capital 
pernambucana até o primeiro trimestre de 19624. Neste período de estadia em 
Recife e distante de seu casamento com uma pianista argentina (com a qual 
não teve filhos), Carella registrou em diários o seu cotidiano e confidências 
afetivo-sexuais que posteriormente viriam resultar na obra Orgia. Seus 
últimos momentos no Brasil são atormentados pela prisão e tortura, seguida 
da deportação extraoficial. Já de volta às terras portenhas, a publicação dos 
seus diários íntimos, em 1968, acaba por marginalizar o escritor que se torna 
recluso e esquecido, falecendo em 1979 em virtude de problemas cardíacos.

Orgia, de Tulio Carella ganha consistência em sua morada no centro da 
cidade do Recife e, embora esteja permeada de nomes inventados e técnicas 
ficcionais, pode ser considerada uma literatura confessional5. As “confissões” 
de Tulio Carella (sob o alter ego de Lúcio Ginarte) tornam-se públicas no Brasil 
a partir da tradução dos diários e edição do dramaturgo pernambucano Hermilo 
Borba Filho, intitulando-a de Orgia – Diário Primeiro, subtítulo que sugere 
uma possível sequência de volumes e que não se concretiza. O livro esgota-
se em sua primeira edição de todas as livrarias e a repercussão atravessa as 
fronteiras e condena Carella ao ostracismo na vida literária argentina.

A reedição mais atual da obra (também esgotada e utilizada como base 
para este trabalho) aconteceu em 2011 pela Opera Prima Editorial e Cultural, 
agora intitulada Orgia: Os Diários de Tulio Carella, Recife, 1960. Nesta nova 
edição, somos guiados por uma introdução feita por Alvaro Machado chamada 
de a trajetória de uma confissão. Nela é possível observar detalhes, a partir 
de pesquisas no Recife e em Buenos Aires, que conduzem o leitor em um 
mergulho histórico, social, e também biográfico da obra. A maneira como 
os diários foram descobertos revelam um pouco do contexto sócio-político e 
histórico da década de 60. Alvaro Machado na sua introdução revela: 

Foi, de fato, de uma gaveta trancada na quitinete de Carella, 
no Recife, que militares em busca de agentes da revolução 
de Che Guevara e Fidel Castro confiscaram os cadernos 
que deram origem a Orgia e inauguraram sua história 
de maldição, que inclui a prisão do autor e sua expulsão 
informal do país. (MACHADO, 2011, p. 8, grifo do autor). 

3-O convide se deu através da indicação de Hermilo Borba Filho (1917-1976) e pelo italiano radicado em São Paulo 
Alberto d’Aversa (1920-1969).
4-Informação extraída da entrevista com Leda Alves ao Diário de Pernambuco em 29 de maio de 2011. A viúva e 
responsável pelo espólio de Hermilo Borba Filho conheceu pessoalmente o professor Tulio Carella. Disponível em: 
https://microgramas.wordpress.com/2011/06/16/vida-dupla-de-um-intelectual/ 
5-Segundo o E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Cera, a Literatura Confessional como uma produção típica 
da modernidade, refere-se a textos literários que têm como centro a expressão da intimidade de um indivíduo; 
em termos discursivos, o texto irradia de um sujeito de enunciação, que se toma a si mesmo como objecto de 
conhecimento. 
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As movimentações sorrateiras e efêmeras de Carella em torno da 
sua residência e no centro da capital pernambucana serviram de motivação 
para que ele fosse compreendido como um indivíduo subversivo, tendo 
em vista que na época crescia o incômodo dos militares com o cenário 
político nacional6. João Silvério Trevisan, em Devassos no Paraíso: A 
homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade (2000), destaca Orgia 
como uma importante obra para refletir o fenômeno homoerótico no cenário 
nacional, como também comenta sobre os desdobramentos das vivências 
clandestinas do estrangeiro em Recife:

Talvez porque sua presença na cidade fosse demasiado 
evidente, num momento politicamente explosivo, Carella 
acabou sendo preso pelos militares brasileiros, suspeito 
de traficar armas de Cuba para as Ligas Camponesas de 
Pernambuco. A polícia tinha informação de que ele andava 
freqüentemente [sic] no cais, durante a noite, e se encontrava 
com pessoas suspeitas de serem agentes subversivos e 
guerrilheiros. Carella foi longamente interrogado e torturado. 
Embarcaram-no num avião e ameaçaram atirá-lo do alto, 
para que confessasse seus crimes subversivos. Ao vistoriar 
seu apartamento, os policiais encontraram seu diário, que 
foi cuidadosamente lido. Então os militares perceberam 
o equívoco: tinham prendido um viado em vez de um 
guerrilheiro cubano. Carella foi solto, com a admoestação 
de que silenciasse sobre a sua prissão, caso contrário fariam 
publicar trechos escabrosos do seu diário, do qual iriam 
guardar uma fotocópia. (TREVISAN, 2000, p. 82)

Tais acontecimentos ilustram uma possível justificativa para ausência 
do desfecho da obra, considerando a interrupção da permanência de Carella 
no país. Em Orgia, não há um desfecho oficial da história, seu final brusco 
e inconcluso trás o silêncio dos fatos vivenciados por Tulio Carella e a sua 
jornada interrompida no Brasil. Ficcionalmente, Hermilo Borba Filho, na obra 
Deus no Pasto (2010) recupera a personagem Lúcio Ginarte, alter ego de 
Tulio Carella, em sua narrativa, trazendo fragmentos dos diários e também 
revelando detalhes da prisão, tortura e deportação do amigo argentino.

A seguir, apresentamos um fragmento da obra de Hermilo Borba 
Filho, cujo diálogo evidencia os fatos em torno do sumiço do estrangeiro e 
as ações tomadas pelo reitor em virtude das inesperadas descobertas: 

- Pronto, está morta a charada – disse, em voz mais alta.
E estava, realmente. Foi Fortes quem perguntou:
- Encontraram-no?
- Já está em seu apartamento – respondeu o Magnífico.
Fui infeliz em minha intervenção:
- Então tudo não passou de uma aventura?
D’Almeida interveio:
- Mas afinal o que aconteceu?
- O Magnífico foi cortante:
- Não interessa, senhor professor. Basta que saibam que 

6-A década de 1960 é marcada pela presidência de João Goulart “Jango” (1961-1964) e as Ligas Camponesas de 
Francisco Julião com intensas atividades em Pernambuco. 
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ele vivia caçando homens. E, o que é pior, negros. Era louco 
por negros. Seu diário está cheio de tipos asquerosos e 
desenhos ainda mais nojentos.
- Como souberam? – Indaguei. 
O Magnífico voltou à calma e disse tão baixo que mal ouvi:
- Isto é um segredo.
[…] – Já tomei minhas providências.
- Quais? – atraveu-se d’Almeida.
O Magnífico anunciou sua sentença:
- Cancelei o contrato e vou mandá-lo de volta ao seu país. 
(BORBA FILHO, 2010, p. 171)
 

A partir da equivocada interpretação dos fatos sobre o seu cotidiano, 
Tulio Carella foi considerado um marginal, criminoso. Entretanto, mesmo 
depois de esclarecidos os fatos, o estigma de marginal não foi removido 
dele, pelo contrário, ganhou outra significação, pois ele “deixou de ser” um 
contrabandista (o que nunca foi), para ser um transgressor, um “desviado” 
do modelo de sexualidade heteronormativa vigente socialmente. Passando a 
ser colocado “à margem da sociedade”, rotulado como um indivíduo imoral, 
vergonhoso, sendo expulso do trabalho e da pátria que o acolhera para 
evitar uma possível desmoralização dos espaços em que ele estava inserido.

Excluído e mandado de volta para casa, Tulio Carella chega à Argentina, 
longe dos seus objetos de desejo e da condição de marginal atribuída a sua 
figura, ficcionalizou os seus escritos que resultariam futuramente numa 
publicação no Brasil. Nada se sabe sobre a consciência do autor a cerca 
dos impactos que esta futura obra poderia emergir na sua vida pessoal e 
profissional, como também nada se sabe sobre a sua rotina e reintegração 
na sua terra natal. Trevisan (2000) nos diz que: 

Humilhado, Tulio Carella regressou imediatamente para a 
Argentina, voltando a residir em Buenos Aires. Corria o ano 
de 1962. Seus amigos diziam que adoeceu de saudade do 
Brasil. Sabe-se vagamente que ele se separou da mulher e 
que, por volta de 1979, teria morrido de colapso cardíaco. 
Além do Volume Primeiro do seu Diário, publicado em 
tradução para o português, existe só uma edição de poemas 
de Tulio Carella dedicados à cidade do Recife, a Sodoma que 
tão hospitaleiramente o acolheu. (TREVISAN, 2000, p. 82, 
grifo do autor).  

Com a publicação de Orgia, o estigma sobre a sexualidade “invertida” 
do autor torna-se evidente e os desdobramentos dos olhares alheios 
conduzem o dramaturgo para uma posição de marginalizado. Erving Goffman 
(1988, p. 58), afirma que “é através da nossa visão que o estigma dos 
outros se torna evidente com maior frequência”, logo, com a repercussão 
da obra e as associações preconceituosas feitas entre autor e personagem, 
foi atribuído a Carella o rótulo de homossexual, sem isentá-lo de todos os 
estigmas/estereótipos que o gay da época carregava (e ainda carrega). 
Provavelmente, a vergonha tenha sido a maior companheira de exílio até a 
sua morte.
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Após 43 anos da primeira publicação, na segunda edição do livro (com 
um novo título, introdução e notas) se buscou recuperar o autor e a obra de 
um longo período de esquecimento. Esta reedição é motivada por algumas 
inquietações, conforme afirmou Alvaro Machado, em uma entrevista feita 
por Paulo Carvalho e publicada no Diário de Pernambuco em 29 de maio de 
2011. A seguir, segue um trecho da mesma:

[…] Foi motivado pelo silêncio em torno do nome de Carella 
que a editora paulistana Opera Prima relançou no início do 
mês Orgia: Os diários de Tulio Carella, Recife, 1960. Na edição, 
a tradução de Hermilo ganhou uma apresentação assinada 
por Álvaro Machado, além da longa bibliografia de Carella. 
[…] O mais estranho é que, até os dias de hoje, o silêncio 
permanece: Orgia nunca foi editado em espanhol, assim como 
outros títulos de Carella não receberam estudos profundos ou 
reedições como esta da Opera Prima, aqui ou em seu país. 
[…] – nenhuma obra, mesmo o livro sobre o Tango, que é 
uma referência no assunto – o que é um sinal muito atípico. 
[…] Eu acredito que este livro, Orgia, foi o principal motivo do 
silêncio em torno da obra dele, por uma questão moral, certo 
tipo de preconceito. (CARVALHO, 2011, grifo nosso). 

Também na tentativa de retirar da invisibilidade Tulio Carella e suas 
obras, Osvaldo Bazán, no seu livro História de la homosexualidad em la 
Argentina – de la conquista de América al XXI (2006), traz o dramaturgo 
para esse cenário de discussões e dá ênfase sobre o fôlego das suas obras 
para compreender a cultura portenha. Destaca Orgia como uma importante 
produção para a temática homoerótica, recuperando elementos ditos por 
Hermilo Borba Filho e João Silvério Trevisan para ilustrar o desfecho infeliz 
do seu conterrâneo em terras brasileiras. Bazán (2006, p. 254) diz que:

Deportado inmediatamente, chantajeado por funcionarios 
del Estado, Tulio volverá a la Argentina y no dirá una 
palabra sobre su experiencia brasileña, tampoco volverá 
más al país en donde fue otro. Se separó de su esposa 
y editó Picaresca porteña. Murió de un paro cardíaco en 
1979. (BAZÁN, 2006, p. 254, grifo do autor)7. 

No tocante à estrutura da obra, é importante destacar a diegese de 
Orgia: nota-se que dos oito capítulos, distribuídos em trezentas e doze 
páginas, os dois primeiros apresentam uma estrutura “romanesca”, com uma 
narração em terceira pessoa e onisciente. Já a partir do terceiro capítulo, as 
páginas ganham a forma de diário, cujos relatos são escritos em primeira 
pessoa e com o professor Lúcio Ginarte descrevendo as suas experiências em 
torno da sua solidão e descobertas homoeróticas em Recife. Vale ressaltar 
que os focos narrativos vão se alternando até o final do livro e é perceptível 
que a tipografia do texto8 vai ajudando didaticamente o leitor a mergulhar 
em ambos os universos narrativos.
7-Deportado imediatamente, chantageado por funcionários do Estado, Tulio retornará à Argentina e não dirá uma 
palavra sobre sua experiência brasileira, nem retornará ao país onde ele era outro. Ele se separou de sua esposa e 
publicou Picaresca portenha. Morreu de parada cardíaca em 1979. (BAZÁN, 2006, p. 254, tradução nossa).
8-Na edição de 2011, quando a narração em Orgia encontra-se em terceira pessoa o texto aparece destacado em 
itálico, já os relatos registados no formato de diário são representados em padrão normal (com letra redonda).



337

No processo de ficcionalização dos diários (possivelmente entre 1962 
e 1963), Tulio Carella os transformou num roman à clef9, estratégia que 
supostamente visava preservá-lo, como também, criar uma proteção as 
identidades reais das personagens citadas e descritas ao longo da obra. 
Ainda em 1963, Carella confia ao seu amigo Hermilo Borba Filho (nos diários 
é chamado de Hermindo) a tradução e edição da obra Orgia, que, após 
cinco anos, aparece como o quarto item da Coleção Erótica (publicada em 
1968-1969), coordenada por Borba Filho e Aldomar Conrado. 

A repercussão do livro é grande, ultrapassando fronteiras, mas não 
resulta numa edição em espanhol10 ou em outro idioma além do português. 
Em terras portenhas, o escândalo acerca da temática e as suposições sobre 
a relação direta entre o autor-personagem (Tulio/Lúcio) circulam de forma 
negativa, uma vez que ele era muito conhecido e considerado um “porteño 
de ley” (viril, tangueiro, da rua). Mesmo não havendo registros oficiais 
sobre os seus amores com outros homens, condenam-no ao esquecimento, 
não tendo mais nenhum de seus livros editados e sendo Orgia a sua última 
criação/publicação de fôlego.

É inegável que Orgia tornou-se o marco central para o ostracismo 
literário e social de Tulio Carella, principalmente na Argentina. Lucas 
Mertehikian (2015, p. 84, grifo do autor) reforçará a ideia de que “la 
publicación de este diario de viaje será para Carella exactamente el reverso 
de cualquier operación consagratória: a Orgia sobrevendrá el silencio, el 
aislamiento y hasta la desaparición”11. Logo, sua marginalização, impulsionada 
pelo estigma da homossexualidade se reverbera até os dias atuais, com a 
ausência de uma edição desta obra em espanhol, como também na reedição 
de outras obras do autor, negando a seus conterrâneos, pesquisadores e 
curiosos o acesso aos textos teóricos, críticos e literários de Carella.

Quanto à temática da obra, Machado (2011, p. 9) afirma que “o livro 
privilegia o tema da entrega do professor Ginarte à vida homossexual do 
Recife, e, a partir daí situações em torno da alteridade racial, social e cultural: 
o diálogo possível entre o argentino branco, instruído e de classe média e 
os negros, mulatos e mestiços pobres daquela capital”. A fascinação do 
escritor argentino pela mistura de raças e pela sexualidade dos recifenses 
o impulsionam a minimizar os frequentes momentos de solidão através 
do mergulho em um universo de libertinagem sexual, principalmente, a 
homossexual. 

Vale destacar que, segundo Sánchez (2012, p. 12), em Orgia o 
protagonista não “se assume como pederasta ou homossexual, mas só como 
um homem que se excita pela beleza física masculina e dos homens negros 
em particular”. Ou seja, “a identidade sexual deixa de ser o problema central” 

9-Segundo o Dicionário de termos literários (2002), tal gênero romanesco é compreendido usualmente como um 
romance em que pessoas e eventos reais aparecem sob nomes fictícios. 
10-Segundo o jornalista Lucas Ferraz, em sua publicação na Folha de São Paulo (10 de maio de 2011), o editor da 
Ópera Prima Editorial, Alvaro Machado, iniciou uma conversa com Esteban Carella (sobrinho-neto e responsável pelos 
direitos autorais do seu tio-avô) visando um acordo para a reedição da obra, mas acaba encontrando uma resistência 
por parte da família do autor: “ele disse não querer o livro publicado em espanhol”, mesmo havendo o interesse de 
escritores e editoras para traduzir/publicar a obra na Argentina. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
ilustrad/fq1005201113.htm. 
11-“a publicação deste diário de viagem será para Carella exatamente o contrário de qualquer operação consagratória: 
a Orgia sobrevirá o silêncio, o isolamento e até o desaparecimento.” (MERTEHIKIAN, 2015, p 84, tradução nossa). 
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na obra, pois não há uma recorrência de reflexões da personagem sobre as 
práticas homossexuais. Sendo assim, Orgia não representa somente uma 
produção literária de fôlego homoerótico, mas uma obra que também aborda 
múltiplas temáticas, como por exemplo, as desigualdades sociais, raciais, 
a geografia, organização e modernização da cidade, a cultura popular, etc. 

Outro ponto temático presente na obra gira em torno da figura do estrangeiro 
diante da sua condição de não ser pertencente a essa região (país), mas que se 
embriaga com todo esse estranhamento do novo, do outro a sua frente. 

A terra e os morenos que viu dão-lhe a sensação de já estar 
em outro país. Sente o orgulho e a alegria: cada viagem 
ao Brasil foi como uma bênção para ele. Como é que temia 
a viagem? Este é o Brasil, pais da brasa que arde com um 
fogo maravilhoso e perdurável. […] Acha que se deveria 
chamar Os Estados Unidos do Fogo. (CARELLA, 2011, p. 38) 

Essa perspectiva estrangeira revela uma visão exótica do autor sobre 
o Brasil, que ganha força mediante as experiências sensoriais, sexuais, 
afetivas, isto é, eróticas vividas por ele na capital pernambucana. A seguir, a 
partir da (re)visitação da obra Orgia: os diários de Tulio Carella, Recife, 1960, 
analisaremos algumas cenas homoeróticas situadas na narrativa, através 
da ficcionalização dos olhares e vivências transgressoras do estrangeiro na 
cidade, percorrendo banheiros, pontes e ruas recifenses.

A CIDADE E O EXPERIENCIAR HOMOERÓTICO DO ESTRANGEIRO EM 
ORGIA

A presença e a descrição dos espaços da cidade do Recife em Orgia 
proporcionam ao leitor uma visão detalhada das marcas geográficas, 
urbanas e socioculturais da metrópole na década de 60. Esses elementos 
destacam-se por todas as partes do livro, somados às ações e sensações da 
personagem principal, permitem um mergulho ficcional em lugares antes 
inacessíveis ou pouco retratados nas literaturas da época. Reconhecendo 
a sua importância, Dimas (1994) aponta que o espaço pode apresentar-se 
como componente principal da narrativa, sendo fundamental, quando não 
determinante, no desenvolvimento da ação.

No que concerne sobre o espaço, Santos (2002, p. 104) também 
destaca que “o espaço uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através 
do seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função 
do valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de 
matéria, isto quer dizer que o espaço é a sociedade”. Nesta perspectiva, 
percebemos que a sociedade é a responsável pela atribuição de um conteúdo 
e/ou uma vida as formas espaciais da cidade. Ou seja, uma rua, um parque 
ou um casebre velho podem ser transformados em espaços a partir do 
momento em que lhes são atribuídos determinados valores. O espaço é 
uma síntese provisória, entre o conteúdo social e as formas espaciais.
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O espaço majoritariamente presente na obra Orgia é a cidade do 
Recife, capital do estado de Pernambuco e localizada na litoral do Nordeste 
brasileiro. Suas singularidades foram retratadas por inúmeros escritores, 
artistas e estudiosos ao longo dos séculos, haja vista o fascínio que ela 
proporcionava para os seus filhos nativos e adotivos. Gilberto Freyre, filho 
da cidade, no seu Guia Prático, Histórico e Sentimental da cidade do Recife 
(1968), dedicou alguns escritos carregados de afetividade sobre a sua terra 
natal e os viajantes. Logo no início da obra, no capítulo intitulado O Caráter 
da Cidade, Freyre (1968, p. 3-4) nos revela:

O viajante que chega ao Recife por mar, ou de trem, não é 
recebido por uma cidade escancarada à sua admiração, à 
espera dos primeiros olhos gulosos de pitoresco ou de côr 
[sic]. Nenhum porto de mar do Brasil se oferece menos ao 
turista […]. Com o recato quase mourisco do Recife, cidade 
acanhada, escondendo-se por trás dos coqueiros; e angulosa, 
as igrejas magras, os sobrados estreitos, […]. Outra impressão, 
bem mais alegre, é a do viajante que chega de avião e a 
quem o Recife se oferece um pouco mais. Só as grandes 
manchas de água verde e azul dão para alegrar a vista. A 
nenhum, porém, a cidade se entrega imediatamente: se 
melhor encanto consiste mesmo em deixar-se conquistar aos 
poucos. É uma cidade que prefere namorados sentimentais a 
admiradores imediatos. (FREYRE, 1968, p. 3-4)

Como um viajante que chega, sem data para regressar, de maneira 
onisciente o estrangeiro Lúcio Ginarte observa e, curiosamente, apresenta 
as suas descobertas para o leitor sobre o centro da metrópole e os seus 
contrastes decorrentes da modernização:

O centro da cidade não é muito grande. É formado por 
duas ruas paralelas e muitas transversais. Não é difícil 
compreender a geografia do Recife. Há uma ilha e dali 
partem as ruas, que se abrem como um leque. O rio 
Capibaribe ondula sinuosamente em curvas pronunciadas. 
As pontes são simétricas, mas diferentes. Um ar calmo, 
provinciano, parece envolver tudo. O que mais lhe chama 
a atenção é o duplo aspecto da cidade. Até aqui chegou 
o horrível progresso, com seus arranha-céus de cimento 
e metal e vidro. A avenida Guararapes é um exemplo de 
modernismo decepcionante. Ali o Recife parece a São 
Paulo, Milão, Buenos Aires, a qualquer cidade recentemente 
construída. Mas há ruas com casas e sobrados coloniais de 
cores amarela, celeste e rósea que lhe dão sua verdadeira 
fisionomia. Sem dúvida destruíram muitas casas como 
estas para construir os arranha-céus de que se mostram 
tão orgulhosos. E Lúcio pensa que a mesma coisa acontece 
em toda a parte do mundo. (CARELLA; 2011, p. 58)

É, nesta zona central, que o estrangeiro encantar-se-á e encontrará 
refúgio para melhor lidar com os impactos da solidão e, clandestinamente, dar 
vazão aos seus desejos sexuais. Sandro José da Silva (2011, p. 163) afirma que 
no livro de Carella a cidade do Recife aparece “como uma verdadeira Sodoma, 
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lugar de sensualidade e libertinagem em que a ‘pegação12’, mesmo entre 
aqueles homens que não se consideravam homossexuais, se dava”. Ginarte 
vagueava pelo centro da cidade, entregando-se a encontros e “bolinações” 
com homens rudes, pais de família, trabalhadores braçais, marinheiros e 
biscates de pouca instrução. Ao término de cada aventura homoerótica, ele 
as registrava com uma linguagem crua e íntima em seus diários íntimos.

Julia Kristeva (1994, p. 15), ao refletir sobre a condição do estrangeiro, 
afirma que o sujeito em constante deslocamento se depara, por vezes, com uma 
situação de “não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor”. 
Lúcio, em seus registros diarísticos põe em evidência alguns dilemas sobre a 
sua existência, suas angústias em terras pernambucanas, regadas por uma 
solidão infindável. Além de mapear uma cidade revestida de desigualdades 
sociais e com uma forte pulsão cultural. A metrópole, conforme Raquel Rolnik 
(1995, p. 18) ganha uma dimensão “que permite que o próprio espaço da 
cidade se encarregue de contar sua história” e é caminhando pelos becos, 
ruas escuras, pontes, mictórios e em contato com outros corpos vagantes 
pela urbe que Carella nos revela um tom erótico e oculto da cidade. Esse tom 
erótico é legitimado por Rebecca Solnit (2016) ao dizer que: 

[…] o erotismo não se concentra na intimidade física na cama, 
mas se difunde por toda a cidade, e é caminhando à noite e 
não copulando, que eles gozam dessa atmosfera carregada. 
[…] O amor de um cidadão por sua cidade e o desejo de um 
homem por um transeunte tornam-se uma única paixão. E a 
consumação dessa paixão se dá nas ruas e a pé. Caminhar 
transformou-se em sexo. (SOLNIT, p. 347-348)

Com a erotização de alguns espaços públicos, tais locais se efetivam 
como as principais zonas de encontros clandestinos do universo homossexual. 
Como um flâneur13 na “Veneza Americana”, o caminhante notívago em Orgia, 
vaga anonimamente pelas ruas, becos escuros, pontes e banheiros públicos 
do centro da cidade, na busca por saciar os seus desejos, como também, 
mesmo que efemeramente, diminuir os impactos da solitude em terras 
estrangeiras. Neste ato de deambular, ele passa a descobrir e imaginar uma 
cidade escondida dos padrões morais vigentes, que vai se revelando a medida 
com que se penetra nos espaços dela. Sobre essas qualificações das grandes 
metrópoles, Rebecca Solnit (2016, p. 283-284) afirma que “as cidades 
grandes sempre oferecem anonimato, variedade e associação, qualidades 
que podem ser mais bem aproveitadas caminhando […] Uma cidade sempre 
contém mais do que é dado aos habitantes conhecer, e uma cidade de grande 
porte sempre faz do desconhecido e do possível as esporas da imaginação”.

12-A expressão é culturalmente anacrônica para a época em que a obra se situa, porém compreendemos que ela 
aproxima e amplia a compreensão das práticas sexuais clandestinas entre iguais presentes na narrativa. Sobre o 
vocábulo, Oliveira e Nascimento (2015, p. 46), afirmam que “pegação é um termo polissêmico. Pode dizer muito e 
simultaneamente nada. É, para todos os fins, um código. Pode-se chamar de pegação qualquer relação de flerte, 
paquera e namoro entre desconhecidos, como também se pode chamar assim o local em que essas relações 
acontecem”.
13-Em A história do caminhar, Rebecca Solnit (2016, p. 329-330) comenta sobre o flâneur: “O que exatamente é o 
flanador nunca foi definido de maneira satisfatória […], uma coisa permanece constante: a imagem de um homem 
observador e solitário andando por Paris. […] O próprio Benjamin nunca definiu claramente o flanador, só o associou 
a certas coisas: ao lazer, às massas, à alienação ou desapego, à observação, ao caminhar, particularmente ao passear 
pelas passagens ou galerias […].” (SOLNIT, 2016, p. 329-330). 
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Logo, Ginarte descobre nas vias públicas, uma possibilidade de conhecer 
outros ângulos da cidade, como também de entrar em contato com iguais, 
desejar e sentir-se desejado. No fragmento a seguir, além de descrever um 
determinado espaço da cidade, ele revela um pouco dos códigos de sedução 
presentes nas vagueações noturnas.  

A solidão começa a pesar-lhe. Sai para a cidade, senta-se 
no peitoril do cais, perto das estátuas vermelhas. Luzes 
verdes, azuis e coloridas se refletem na água mansa. 
Passam algumas moças rumo ao porto. Não tardam em 
aparecer aqueles que desejam o estrangeiro […]. Lúcio 
observa as manobras dos jovens que o assediam. Passam, 
voltam a passar, olham-no de frente ou de lado, tocam 
no sexo, num oferecimento mudo, ou metem as mãos nos 
bolsos para que as calças fiquem mais apertadas e possam 
mostrar melhor a bunda. (CARELLA, 2011, p. 73-74)

Neste jogo de sedução, os trajetos empreendidos por ele, contrastando 
com os da sua rotina profissional, são marcados pela distância espacial que 
ele percorre para se chegar de um lugar a outro ou na errância, sem um 
destino especifico. Nesse seu percurso/trajetória ele parte, na maioria das 
vezes da sua pequena quitinete, localizada no centro do Recife. Assim o 
narrador-personagem descreve a sua morada: 

O edifício Sete de Setembro é quase novo, situado numa 
rua do centro, a poucos metros da avenida Conde da Boa 
Vista, artéria principal para o trânsito, resplendendo de 
casas comerciais e vitrinas iluminadas, coruscantes. […] 
O apartamento é pequeno: por um corredor chega-se ao 
quarto único, passando antes por um pequeno cômodo 
que serve de quitinete, como chamam, e pelo banheiro. 
(CARELLA, 2011, p. 140)

A partir da contínua sensação de solidão, Ginarte é impulsionado a 
sair da sua morada e caminhar, majoritariamente à noite, por banheiros, 
ruas e pontes recifenses. Conhecendo (ou não) algumas figuras que mexem 
com a sua libido e experienciando os convidativos espaços da cidade com o 
sabor do sexo.

Eis Porfírio, um rapaz sólido, moreno, largo, de feições 
irregulares mas [sic] agradáveis. Há uma simpatia recíproca 
que se traduz na manipulação costumeira dos órgãos 
genitais. Caminhamos para uma rua escura, mas me propõe 
ir para trás de uma ponte: na zona portuária há lugares 
propícios e solitários. (CARELLA, 2011, p. 104)

Sabendo que “o homem moderno é, acima de tudo, um ser humano 
móvel” (SENNETT, 2003, p. 213), essa mobilidade, a partir da ação de ir de 
um lugar para o outro, ultrapassa o campo geográfico e centra-se nos instintos 
físicos que impulsionam Lúcio Ginarte a obter o prazer sexual. “- Solidão, 
amargura, tristeza. Quando estou assim preciso de um corpo.” (CARELLA, 
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2011, p. 190), o seu ponto de partida é a carência, seguido pelo interesse de 
satisfazer o seu corpo, cuja chegada, culmina com a sensação momentânea de 
completude, preenchidas, por vezes, pela percepção de se sentir “desejado” ou 
na concretude de um corpo regado de carícias e, por vezes, do gozo. O prazer é 
efêmero, proporcionando um ciclo de idas e vindas que se renova pela constante 
sensação de vazio que estas inúmeras relações informais proporcionam.

Cada vez que Lúcio sai, põe-se em movimento uma 
multidão de pederastas que o segue: jovens, velhos, 
homens maduros e adolescentes. Entre eles há estudantes, 
pais de família, maridos, artistas, operários, vagabundos, 
talvez ladrões. Como conhecer suas vidas? Um encontro na 
rua é apenas o leve atrito de dois trajes. Não há nenhuma 
profundidade. Necessitam de um corpo semelhante, 
ainda que o neguem, o dissimulem, ou peçam dinheiro 
para justificar o desejo. O sexo é como um alcaloide para 
eles. Ao desejo físico acrescentam-se muitos elementos. 
De alguma maneira consideram o estrangeiro como a um 
deus ao qual se chegam sem temor ou vergonha; um deus 
tangível que lhes pode dar um momento de prazer e um 
pouco de dinheiro. E sentem-se poderosos, pois dobraram 
o deus. Lúcio sorri, reconciliado com tudo o que está 
ocorrendo. Como não quer desviar sua atenção do trabalho 
e da vida anota nas últimas páginas do seu diário a lista de 
pessoas que vai conhecendo. A lista, com o tempo, cresce 
de maneira alarmante e lisonjeira. Retoma o caderno e 
continua escrevendo.  (CARELLA, 2011, p. 128)

O banheiro público é um dos primeiros espaços em que Ginarte descobre 
fisicamente as sensações homoeróticas masculinas. No Deserto, bar de 
frequência assídua, o mictório se transforma num “templo”, cuja mística está 
no compartilhar tão livremente entre os indivíduos do sexo masculino sua 
intimidade com desconhecidos. No mictório, com divisórias que os separem 
ou não, os homens em pé cumprem um dos rituais mais antigos do gênero 
humano, o da micção. É neste ritual que alguns desejos e/ou fetiches se 
manifestam, iniciados com o ato de contemplação, seguidos da concessão dos 
toques mútuos até a chegada do gozo (quando possível). No capítulo 2 de 
Orgia, em suas caminhadas noturnas pelas principais ruas do centro da cidade, 
Ginarte descobre esse “santuário sagrado” do universo gay e permite-se: 

[…] entra no Deserto. […] Paga o garçom e vai urinar. 
Surpreende-o a disposição do mictório: é uma espécie de 
pia de azulejos brancos, sem divisões. O teto está cheio de 
teias de aranha. Dois ou três tipos fingem urinar mas o que 
fazem é mostrar a mercadoria fálica. Lúcio tem a uretra 
pudica e retira-se sem satisfazer seu desejo. Um pouco mais 
adiante, numa rua transversal, há um bar aberto. Entra, e 
logo que desabotoa a braguilha surge um rapaz louro que 
se inclina e chupa seu membro, de surpresa. Lúcio deixa, 
divertido e pasmado, vendo como o jovem se masturba 
com um frenesi cego.  (CARELLA, 2011, p. 74-75)
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Essa descoberta transforma o mictório para além da micção e 
contemplação, numa rotineira cerimônia rápida de trocas entre corpos 
homoeróticos alheios. O estrangeiro vê nesse espaço a possibilidade de 
responder a outro chamado fisiológico: a ejaculação, cujo orgasmo é 
resultante da concretude do desejo. O bar Deserto, coincidência ou não, 
tem por nome de uma zona árida, mas que simbolicamente este espaço 
geográfico também possui uma relação com o sagrado, como lugar propício 
à revelação divina e, que “embora como paisagem seja de certo modo 
negativo, o deserto é o ‘domínio da abstração’, que se encontra fora do 
campo vital e existencial, aberto apenas à transcendência” (CIRLOT, 2005). 
Etimologicamente, deserto remete a abandonar, se isolar e, é também no 
banheiro do bar Deserto que, no decorrer da obra, Ginarte se entrega com 
despudor, registrando posteriormente nos diários a sua frequente presença 
neste templo de manuseios e felações: 

17, TERÇA-FEIRA - […] No Deserto: três tipos seguem-me ao 
mictório. Um chupa meu pau enquanto manipulo o pênis dos 
outros dois: nós quatro ejaculamos quase ao mesmo tempo. 
[…] 18, QUARTA-FEIRA […] – O mictório do Deserto é uma 
espécie de quarto de encontros. Topo com dois tipos: um 
ejacula. Mas tarde, outros dois. […] 19, QUINTA-FEIRA […] 
– No Deserto: três novidades. (CARELLA, 2011, p. 184-185) 

Sobre este espaço, Néstor Perlongher (1987, p. 170), em “Pegação” no 
mictório afirma que o “mictório ocupa o lugar mais baixo na categorização dos 
locais de engate homossexual. É, junto com as saunas, os mais diretamente 
sexual, o menos ‘amoroso’; mas é também o mais perigoso, pois está sujeito a 
esporádicas irrupções policiais.” Ou seja, em Orgia, as práticas estabelecidas 
neste lugar por Ginarte, não garantem nenhum vínculo afetivo, resumem-se 
ao prazer. Logo, exigem dos seus praticantes, olhares a atitudes cautelosas 
para que não sejam constrangidos e/ou punidos pelas leis vigentes que 
regulam e interditam as manifestações sexuais “marginais14” até os dias 
de hoje. Ainda sobre estas práticas no mictório, Perlongher sinaliza sobre 
os códigos gestuais/corporais e a conduta de alguns dos praticantes que 
“no meio dessa profusão de fricções e masturbações exibicionistas, a 
abordagem não é, porém, indiscriminada, mas exige certo ritual de olhares 
e apalpações. Os michês15, como o resto dos habitués, ficam se exibindo 
nos mictórios”. (PERLONGHER, 1987, p. 170-171, grifo do autor).

O contato de Ginarte com michês se confirma, por exemplo, no 
fragmento a seguir:

- Astrogildo me segue. Eu havia marcado um encontro com 
ele e esquecido. Conta-me que Basiliso convidou-o três vezes 
para ir ao seu quarto, mas ele recusou; […] aos invertidos que 

14-Refiro-me a toda e qualquer manifestação sexual que não se enquadre nos modelos sociais aceitos, regidos pelo 
padrão heteronormativo. 
15-Perlongher afirma que o termo michê tem dois sentidos: “Um alude ao ato mesmo de se prostituir, sejam quais 
forem os sujeitos desse contrato. Assim, fazer michê é a expressão utilizada por quem se prostitui para se referir 
ao ato próprio de prostituição. […] Numa segunda acepção, o termo michê é usado para denominar uma espécie sui 
generis de cultores da prostituição: varões geralmente jovens que se prostituem sem abdicar dos protótipos. gestuais 
e discursivos da masculinidade em sua apresentação perante o cliente.” (PERLONGHER, 1987, p. 17, grifos do autor). 



344

o procuram, cobra 500 a 700 cruzeiros. Comigo é diferente: 
somos amigos e só quer o meu corpo. Abraça-me e goza 
com luxo de detalhes. Depois descansa e finge dormir, do 
que me aproveito para devolver-lhe a cortesia: não a recusa. 
Ao contrário, agradece-a. (CARELLA, 2011, p. 248)
 

A narrativa convida o estrangeiro para uma orgia tropical, exigindo que 
ele vestisse nas ruas de Recife, uma nova pele, uma identidade clandestina 
sobre a sua sexualidade, da mesma forma que se deixasse seduzir pela 
cor negra16 dos pernambucanos. Neste aspecto de fetichização por parte 
do olhar estrangeiro de Lúcio Ginarte, Silva (2015, p. 132) constata que “o 
fetiche pela cor negra lhe atiça diariamente a carne, leva-o a uma busca 
impressionante, de tão obsessiva, por homens com quem se deitar.” Eis 
que a cidade se transforma numa cidade do desejo pelo outro, pelo corpo 
negro masculino, e conhecê-la exigiria do narrador-protagonista tocar e ser 
tocado por seus habitantes. Esse desejo, por mais que o liberte do tédio, 
solidão e da consciência imoral, também o torna submisso aos indomáveis 
prazeres homoeróticos.

- É preciso certo heroísmo para mergulhar com tanta 
exclusividade no sexo, desprezando dinheiro, posição e uma 
obra que poderia realizar. Sinto-me distante do passado. 
Desprendi-me de meu país, de meus costumes, como a 
casca de um fruto que acaba de amadurecer. Creio que está 
nascendo outro eu – mais um – que ainda não conheço 
e quem sabe me agradará, será meu amigo? (CARELLA, 
2011, p. 203).
 

Sua busca e entrega, vividas religiosamente, justifica-se pela 
necessidade de completude. Georges Bataille, em O erotismo, (2017) afirma 
que somos “seres descontínuos” e a busca pela nossa continuidade se 
manifesta no processo de alteridade: o outro representa nossa completude. 
O desejo erótico, na sua visão, vai além do erotismo dos corpos/carne, pois 
o objeto desejado está ligado “à interioridade do desejo”. Compreendemos 
que essa busca pela completude do ser, vai contra o pensamento cristalizado 
e estereotipado na sociedade de que o sujeito gay deseja apenas o sexo, 
ou melhor, procura saciar suas vontades exteriores, corroborando com o 
imaginário de leitura do homossexual como um ser promíscuo, anormal, que 
não possui desejos interiores, necessidade de afeto e amor como qualquer 
outro indivíduo.

Ao transgredir os valores da sexualidade vigente, sobretudo com 
práticas sexuais em espaços públicos e com indivíduos mais jovens que 
ele, exige de Lúcio uma maior preocupação para não agir ilegalmente, 
transgredindo as Leis e acabar sendo punido de alguma forma. Apreensivo 
com seus atos, o estrangeiro indaga ao seu amigo Hermindo: “O que é e o 

16-Tal fascínio pela figura do negro, segundo Teotônio e Souza (2016, p. 16), “acaba por revelar uma compreensão 
exótica que compartilha com o pensamento etnocêntrico acerca dos corpos raciados. Consequentente ou não, Lucio 
reitera a lógica preconceituosa que objetifica o corpo negro, ligando-o à sensualidade e à sexualidade, mesmo com a 
intenção de exaltar esse corpo.” (TEOTÔNIO; SOUZA, 2016, p. 16).  
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que não é permitido aqui? Em todos os países há limites. […] As comportas se 
abrem de repente, mas que fazer, como fazê-lo sem delinquir? […] Quando 
este lhe pergunta em que idade os jovens adquirem maioridade no Brasil, 
Hermindo lhe diz que não há limites nem restrições para nada” (CARELLA, 
2011, p. 94). 

Pouco tempo depois, Lúcio registra em seu diário um episódio sobre 
os olhares, o medo e as possíveis interdições que as práticas homoeróticas, 
em territórios públicos, podem atrair situações problemáticas, cuja coerção 
é respaldada pela lei, punindo aqueles que cometessem algum crime, por 
exemplo, o atentado violento ao pudor, uma vez que algumas manifestações 
sexuais e de afetos dos homossexuais ainda são interpretadas sob essa 
perspectiva, além da chantagem e possível exposição dos fatos, levando os 
indivíduos ao constrangimento social. Tem, a seguir, o relato:

QUINTA-FEIRA – Volto ao Deserto e no mictório um rapaz 
finge urinar, mas está com o pau duro, manipulando-o para 
que eu o admire. Ao sair, não o guarda, mas o deixa-o do lado 
de fora, parecendo uma dessas estatuas fálicas de Pompéia. 
Falamos na rua. É estudante, chama-se João, mora em Casa 
Amarela. Diz que no parque 13 de Maio há lugares solitários 
e cômodos. Pelo menos nos poderemos abraçar ali. Está 
excitadíssimo, como eu. No parque há muita gente passeando. 
Caminhamos até uma rua escura e de repente ele me abraça e 
me beija; sua ansiedade é compartilhada e seus movimentos 
correspondidos. Há uma cegueira total, uma entrega sem 
perguntas. Nesse momento, parece-me ver gente que vem 
em nossa direção. Separo-me dele e ascendo um cigarro. 
Joao corre e desaparece com a velocidade dum gamo. Os dois 
indivíduos dizem ser polícias. Eu não me altero. Falam de levar-
me preso e procuram assustar-me com a ameaça de que meu 
nome será publicado em todos os jornais. Compreendo que 
estão tentando uma chantagem. Deixo-os falar, para tomar a 
palavra quando for oportuno. Um deles insiste dizendo que eu 
estava com um homem. Nego. […] O mais baixo decide que 
é melhor deixar-me livre. O outro resmunga e concorda, mas 
só depois que prometo convidá-los para um trago quando nos 
encontrarmos no centro. (CARELLA, p. 116-117)

Todos os envolvimentos homoeróticos, por parte de Ginarte, não ocorre 
sem conflitos interiores, com o passar do tempo, ele em seus trajetos pelas 
ruas e pontes do centro da cidade ou refletindo solitariamente enquanto 
escreve em seu diário, reconhece que está afastado do seu nicho profissional 
e da produção literária. Culpa o desejo por esse distanciamento, como 
também a ausência de qualquer inspiração artística. Entretanto, torna-se 
uma figura já (re)conhecida nos espaços da cena homossexual da época, 
conforme o fragmento do seu diário apresentado a seguir:

16, QUINTA-FEIRA […] – À noite, a rua Duque de Caxias é 
o ponto de reunião de homossexuais, que dão uma volta 
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pela praça Dezessete, cais de Santa Rita, e voltam pela rua 
1º de Março. Começo a fazer parte desse ambiente, mas 
o cortejo que segue se renova, contínuo, assíduo, tenaz, 
obstinado.  (CARELLA, 2011, p. 225)
 

Ainda no tocante aos trajetos e a relações sensoriais experienciadas por 
Lúcio Ginarte pelas ruas, pontes e becos do centro da metrópole, juntamente 
com o corpo dos nativos são o passaporte para que o estrangeiro acesse 
as particularidades da cidade. Teotônio e Souza (2015, p. 4-5) enfatizam 
essas zonas de contato, ao dizer que em Orgia:

O espaço torna-se a figura essencial, pois é a partir dele 
que a história é criada; sendo um elemento importante na 
narrativa, tanto em seu sentido físico e psicológico, é o mote 
e o parâmetro para as descobertas de Lúcio, um estrangeiro 
incapaz de conseguir laços profundos com os companheiros 
intelectuais, mas que encontra nos sujeitos marginais a 
possibilidade de trocas afetivas e culturais. Assim, Recife 
emerge como o símbolo de suas vivencias: as características 
da cidade que encontra (o clima quente, a sensualidade, a 
diferença, a beleza e a decadência da arquitetura) fundem-
se aos personagens numa corporificação das impressões 
dele sobre o ambiente em que está vivendo. (TEOTÔNIO; 
SOUZA, 2015, p. 4-5)

Fadado a esta rotina, dos seus registros, Ginarte chega a se sentir, 
em certos momentos, fatigado dessas caminhadas e vagueações pelas ruas, 
como um ser sem vida:

6, QUARTA-FEIRA – […] Este diário me esvazia. Não é 
uma obra. Também fazer amor todos os dias não é amor. 
No entanto, penso, há de ser um espetáculo fascinante 
ver desenvolverem-se dia a dia os sentimentos, desejos, 
pensamentos de um ser humano, por mais vulgar ou 
ignorante que seja. (CARELLA, 2011, p. 274)

Enfraquecido e por vezes com a sensação de “vazio”, o estrangeiro 
acabou sendo derrotado pelo desejo:

9, SÁBADO - […] Que defesa temos? Eu, pelo menos, 
nenhuma. Estou derrotado de antemão. Um coração vazio, 
um cérebro oco, um orgulho incoercível, a esta entrega ao 
carnal (entrega absoluta, como se o carnal fosse um deus) 
enfraquecem minhas resistêcias e a bárbarie me toma 
todo. […] Isto pode acarretar-me graves consequências no 
futuro, mas agora, com este lindo corpo ao meu ado, por 
que pensar no amanhã? Existe sequer o depois? (CARELLA, 
2011, p. 295).

É com esta sensação de derrota, que os trajetos homoeróticos 
registrados em Orgia se encerram, o autor-personagem não esconde a sua 
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aflição ocasionada pela decorrência dos inúmeros encontros pelos espaços 
do centro da cidade, que sendo efêmeros, se desgastam com rapidez, já 
que nem todos são capazes de proporcionar o mesmo envolvimento erótico-
afetivo. E, assim, a obra cai num tema recorrente na literatura homoerótica: 
a angústia resultante de uma vida clandestina e dupla que requer uma 
frequente dissimulação.

CONSIDERAÇÕES

No tocante à literatura e ao homoerotismo masculino, José Carlos 
Barcellos (2006, p. 20), nos diz que o conceito de homoerotismo se trata 
de uma concepção mais abrangente capaz de compreender “diferentes 
formas de relacionamento erótico entre homens (ou mulheres, claro), 
independentemente das configurações histórico-culturais que assumem e 
das percepções pessoais e sociais que geram”. Entretanto, sabemos que o 
amor entre sujeitos do mesmo sexo foi e é condenado pela sociedade que, 
historicamente, regula a sexualidade por meio de discursos, seja no campo 
religioso, familiar, escolar ou científico. 

Foucault (1988) aponta que, desde o século XIII, a sociedade vive 
uma fase de proibições sexuais, que funcionam como dispositivo de poder 
para regular a sexualidade. Historicamente, o ato sexual entre iguais foi 
construído pelo discurso do pecado, da anormalidade, isso porque a religião 
pautava o sexo como função reprodutora, tendo como modelo de família a 
configuração heteronormativa. Portanto, o sujeito gay acabava/acaba por 
carregar o estigma do pecado, anômalo e daquilo que não deveria existir. 
Segundo Foucault (1981) a relação entre pessoas do mesmo sexo, faz com 
que as instituições sejam questionadas, uma vez que a norma heterossexual 
rejeita a homossexualidade.

Em Orgia, podemos dizer que Lúcio Ginarte, em sua clandestinidade, 
assume uma marginalização em dois níveis: espacial, porque está fora da 
sua terra de origem, e sociocultural, porque desordena/descumpre o sistema 
heteronormativo estabelecido e vigente, por meio das suas práticas sexuais 
transgressoras. Assim, ao transitar por uma “identidade gay” desestabiliza 
e provoca rachaduras sociais em uma comunidade culturalmente regulada 
por sistemas de regras do corpo e da sexualidade (FOUCAULT, 2008). 
Romper as leis do modelo heteronormativo e praticar atos sexuais que não 
gerassem descendentes, dentro do modelo familiar socialmente vigente era 
figurado como algo imoral e anormal.

A cidade e o seu espaço público é o ambiente majoritário da 
representação homoerótica em Orgia. Eribon (2008, p. 34), afirma que 
a cidade é “um mundo de estranhos” e uma possibilidade de liberdade 
para os homossexuais. Nas entranhas da cidade, o desejo por homens, a 
necessidade de uma vida clandestina se oculta, marcando uma fronteira 
“entre o mundo gay” e a cidade heterossexual. O gueto, os lugares da 
“pegação” representam o espaço de liberdade, no qual os sujeitos gays 
procuram viver o desejo homoerótico e suprir, mesmo que efemeramente, 
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uma carência afetiva. Esse espaço é fortemente marcado pelos signos da 
marginalização e da solidão e, por vezes, representando a ruptura de um 
padrão hegemônico e normatizador.

Compreendemos que, as cenas homoeróticas na obra Orgia 
revelam que Lúcio Ginarte não é somente um ser proveniente de outra 
nação (estrangeiro), mas também um ser estranho a si mesmo, no seu 
íntimo, desconhecendo e descobrindo o seu “eu” interior através dos 
desejos sexuais. Desejos estes que se manifestam de maneira rotineira e 
clandestina, apresentados pelos relatos do autor-personagem que registra 
uma face escondida do Recife, mas, sobretudo transgressora para a época, 
onde permitir-se seria o melhor caminho para experienciar as entranhas da 
cidade e minimizar os impactos da solidão. 

Por fim, socioculturalmente, percebemos que essas práticas 
homoeróticas são comuns em territórios de circulação e construção de 
identidades eróticas nas metrópoles, uma vez que esse fenômeno social 
ocorre da ausência de lugares para as manifestações homoafetivas, 
sendo esses espaços (ruas escuras, becos, pontes, mictórios, etc.) uma 
possibilidade de cumplicidade, encontros e momentos para exercerem essa 
sexualidade entre iguais, livres dos preconceitos, dos olhares lascivos e 
discriminatórios do resto social. Essa discriminação é fruto de uma cultura 
heteronormativa, tradicionalista, judaico-cristã e conservadora, que com 
suas interdições, empurra os indivíduos “fora do padrão” a viverem suas 
experiências sexuais de forma clandestina, expostos a subordinação, 
violências e práticas insalubres.
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ESCRITAS DE FONTES EXPRESSAS: O QUE PODE SER DITO, O QUE 
NÃO É DITO.

 

RENATO SILVEIRA
UNEB - Universidade do Estado da Bahia

O país desde seu descobrimento nunca demonstrou respeito aos que 
aqui habitavam e aos que vieram posteriormente a habitar, fato esse com-
provado com nossa divida histórica em relação aos índios que viviam em 
terras brasilis, catequizados e destruídos culturalmente por serem tidos 
como sem alma, depois com o flagelo da vinda dos negros pelo tráfico es-
cravagista tido como verdadeiro holocausto pelo tratamento coisificados e 
atualmente o desrespeito do Estado é com as Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Queer, I+ Transexuais, Queer (doravante LGBTQI+) pela sua ine-
ficiência em garantir os princípios mínimos da Constituição Federal no que 
pertine a sua orientação sexual e segurança. A sociedade moderna esta 
convivendo com as novas mudanças sobre tudo o que se refere à orienta-
ção sexual, comportamentos sexuais e tem-se a impressão de que o novo 
perturba. 

O presente trabalho tem como finalidade investigar as violências des-
feridas contra os LGBTQI+ e compreender qual a causa de tanta agressivida-
de aos que não são tidos diferentes pela sociedade que castra ou modela os 
que não agem de acordo com suas normas, para tal se fez necessário uma 
busca na mídia jornalística informações que corroborassem e respondessem 
os questionamentos sobre a violência contra essas pessoas. A problemati-
zação é justamente uma justiça letárgica que dá chances aos algozes para 
reincidam no crime sabendo que por demorar demais sairão impunes e na 
maioria das vezes, cumprem penas tão brandas que para a vítima não vale a 
pena denunciá-los, pois ao fazer isso, só haverá mais humilhação perante as 
autoridades. Necessita-se de uma modernização no aparato estatal e secu-
ritário do Estado, visto que no setor de segurança, um dos mais deficitários, 
possa garantir os princípios básicos de nossa Constituição aos agredidos físi-
co e psicologicamente. A problematização deste objeto de estudos mostrara 
as dificuldades que as pessoas trans enfrentam cotidianamente em relação 
a sua aparência, aos xingamentos, ás agressões e principalmente a impar-
cialidade da sociedade sobre esses personagens que aparecem em nossas 
mídias diariamente e através dela, muitas vezes discriminados pelos meio 
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jornalístico, e por preconceito fazendo com que a culpa recaia sobre quem foi 
vitima, já que os agressores representam a figura do homem macho, ativo, 
com poder sobre as vitimas. Ser diferente da maioria não é ruim, pelo con-
trario, enriquece as alteridades de nossa sociedade e embeleza um mundo já 
tão feio pela violência contra os LGBTQI+. 

Tamanha relevância para confecção deste trabalho foi respaldado por 
autores consagrados da literatura nacional e mundial, nomes tão importan-
tes que o peso de seus trabalhos foram o suficiente para respaldar todo o 
conteúdo aqui produzido. Certamente que para a minha proposta de análise, 
trabalharei autores como Bento (2017), Butler (2003), Preciado (2014) e 
Foucault (1988), Colling (2016). Relaciono o conteúdo das pesquisas com os 
eixos do questionamento sobre suas performatividades, trabalhando a vio-
lência, o gênero, a teoria queer. Através desses autores respostas elucidarão 
tais perguntas vivas para questões que a justiça não consegue responder, 
fazendo um aporte na Constituição para que embora através da analogia, 
direitos sejam garantidos, mesmo inexistindo uma lei própria, mas que se 
utiliza das que já existem para o preenchimento dessas lacunas que muitas 
vezes significa a diferença entre a vida e a morte por causa da orientação 
sexual ou simplesmente por ser um membro da comunidade LGBTQI+ e para 
que, através desses dispositivos legais não fiquem sem respostas ou amparo 
legal.

Nos estudos sobre a violência, pesquisei os motivos de tanta cólera, 
que instigada por uma mídia tendenciosa manipuladora prejudica e piora o 
estado de quem mais precisaria ser amparado, no entanto, são expostas 
como catalizadoras da violência desferida contra elas. Independente de gê-
nero, orientação e desejos, Preciado (2014.p. 29) diz que o gênero caracte-
riza-se como algo constante e puramente construído e, ao mesmo tempo, 
inteiramente orgânico. O tratamento assecuratório que a sociedade brasilei-
ra oferece a esses cidadãos são incapazes de cumprir com suas premissas, 
sendo assim, a Lei Maria da Penha alberga por analogia a fim de suprir tal 
demanda ampliando a proteção aos LGBTQI+ garantida pelo Estado Demo-
crático de Direito.  De acordo com Foucault (1988, p. 29), “entre o Estado e 
o indivíduo, o sexo tornou-se objeto de disputa pública; criou-se toda uma 
teia de discursos, de saberes, de análise e de injunções a investir”. O autor 
refere-se ao modo como o Estado controla até mesmo o poder do sexo dos 
indivíduos para seus interesses.

A lei explora a possibilidade de sua confecção à proteção feminina ser 
usada aos LGBTQI+ abrindo possibilidades de sua positividade como respos-
ta aos que estão fora de seu campo de proteção, assim, operaria junto com 
a doutrina jurídica. Tal feito visa preservar as vítimas da violência ao tempo 
que se penalizam os infratores dessa sociedade machista e preconceituosa. 
A lei investiga e verifica esse procedimento respaldados pelo Código Civil, 
Código Penal e a Constituição Federal no sentido de permitir a assistência aos 
novos núcleos familiares formados por pessoas do mesmo sexo, bem como 
a proteção aos demais. 
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A violência contra os LGBTQI+ Apresenta como tema central um ati-
vismo para o governo e para a mídia, portanto, é fundamental a analise das 
demandas e discursos voltados para sensibilizar a opinião publica e os políticos 
da necessidade de políticas públicas frente a essas ameaças. As relações das 
práticas devem ser criteriosas frente à postura do Estado no que tange a con-
fecção das expressões de fato apresentadas pelas pessoas e sua interação com 
os envolvidos reforçando o ideário e conduzindo as garantias a essas pessoas. 

A abordagem pós-estruturalista segundo Preciado (2014) é “uma 
construção cultural, nada é natural [...] para resistir à disciplina imposta 
pelos discursos hegemónicos sobre a sexualidade não basta a luta contra a 
proibição, é necessária a produção de formas de prazer-saber alternativas 
à sexualidade moderna”. 

A sociedade na sua mentalidade preconceituosa coloca os LGBTQI+ 
numa seara nebulosa, por não entenderem como funciona a mentalidade, 
desejos e sentimento desses cidadãos que se assemelham ou simpatizam 
pelos iguais ou pelos opostos. O gênero não é somente um efeito das prá-
ticas culturais linguístico-discursivas, dando forma e significado ao corpo 
conforme a cultura ou o momento histórico. 

Bento (2017, p. 386) compreende corporalidade, gênero e transexu-
alidade socialmente, não em termos de uma lógica biológica e patologizan-
te; a falta de assistência dos governantes através do Poder Público quando 
se omitem sobre a invisibilidade social dos LGBTQI+, autentica as mazelas 
enfrentadas diariamente; a resposta para o problema são políticas de segu-
rança eficientes, leis mais rígidas e punições mais severas aos agressores, 
e que respondam positivamente, tornando factível essa aliança entre o Es-
tado e comunidade a fim de que percebam a presença dessas pessoas que 
são muito mais que uma performance e que proporcionando novos olhares 
conscientizando as transformações sociais.

A mídia brasileira apresenta na sua visão tradicional definições do 
que é ser masculino ou feminino, realçando a todo o momento essas di-
ferenças ignorando os que não se identificam nesse padrão, vislumbrando 
somente o gênero, tomando como exemplo do correto o homem macho, 
viril e racional, construído sob um estereotipo deturpado do que realmente 
é ser homem. Segundo Preciado (2014):

trata-se de resistir à normalização da masculinidade e da 
feminilidade em nossos corpos, e de inventar outras formas 
de prazer e de convivência, ou seja, o universo das sensi-
bilidades e dos prazeres precisaria ser deslocado do órgão 
sexual masculino para outras áreas do corpo, invertendo, 
ou melhor, subvertendo a lógica heternormativa que inves-
te o pênis como o principal produtor de prazer para si e 
para os outros.

Partindo dessa premissa nossa imprensa influenciada pela cultura ma-
chista e heteronormativa não verifica e não dá voz as pessoas que não se 
enquadram nos ditames cis, perpetuando uma visão patriarcal ao noticiar 
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em seus meios de comunicação, neste caso os periódicos, o tipo de violência 
desferido ao público LGBTQI+ como algo corriqueiro julgando erroneamente 
as vítimas como se a culpa fosse delas. Para Butler (1993): “o gênero se 
dá em atos intencionais, em gestos performativos que geram significados. 
É pela reiteração de signos, atos e gestos numa dada cultura que ocorre a 
construção de corpos ditos masculinos e femininos”.

As mídias escolhidas foram os jornais A Tarde, Correio da Bahia e o 
jornal gaúcho Zero Hora, a escolha foi feita por apresentar duas regiões do 
Brasil com distancias continentais, mesmo assim a similaridade das notícias 
publicadas e o teor do que foi divulgado referente ao público LGBTQI+ são 
carregadas de preconceitos velados reproduzindo esses sentimentos.

Quando esses jornais reportam as violências, as vítimas sofrem dupla-
mente o golpe, ora do agressor ora da imprensa que impõe sua versão da ver-
dade ou dos fatos. Os mesmos direitos aos heteros não são dados aos LGB-
TQI+ como fatos corriqueiros que um casal heterossexual faria em publico, 
notoriamente não pode ser reproduzido por alguém que não seja desta seara. 
Um jornalismo compromissado com a verdade jamais denegriria a imagem 
de uma vitima, seu comprometimento é com os Direitos Humanos para tal, 
assegura em suas noticias somente a verdade, caso contrario só aumentaria 
a violência simbólica e em uma sociedade homofobica isso somente acirraria 
ainda mais a violência contra os agredidos psicologicamente e fisicamente.

As manchetes que estampam nossos jornais diariamente trazem como 
chamada de capa as vitimas desse tipo de crime caracterizadas por agres-
sões, humilhações, atos de covardia e de homofobia contra os LGBTQI+ por 
bandos de “animais” cegados por ódio contra os diferentes deles. Tais jor-
nais tão criminosos quanto por reproduzir essa violência explicita, publicam 
tais fatos como se tivessem a intenção de machucar ainda mais as vítimas, 
na maioria das vezes os agredidos são noticiados como merecedores das 
agressões pelos agressores que tem sua violência verbal também publicada 
em seus depoimentos como: “bichina, viadinho, mereceu apanhar mesmo”, 
esse tipo de comentário mina o psicológico da vitima, em muitos casos, 
esse comportamento faz com que as vitimas não reportem as agressões as 
delegacias ou a qualquer autoridade competente. 

Existem exemplos de reportagens que investigam e pedem a punição 
desses marginais com excelentes reportagens investigativas conscientizan-
do a opinião publica informando-os para que não fiquem inertes ao tempo 
que as vitimas não agonizem sozinhas. Tais ocorrências, na maioria das ve-
zes acontece pelo inercia do Estado, ou os agressores não são encontrados 
ou quando vão a julgamento além de demorado, recebem penas brandas o 
suficiente para que tais atos sejam motivos de repetição. Realidade consta-
tada por Bento (2017, p. 326) quando ela diz que “não é possível o Estado 
continuar impunemente assassinando, violando, torturando e amedrontan-
do as pessoas trans sem que haja a indignação necessária para fazê-lo pa-
rar”. Todas as pessoas tem o direito de agir de acordo com suas orientações 
sexuais, são direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. 



355

Foucault (1988, p. 96) brilhantemente diz que “ pôs-se a falar por si 
mesma, a reivindicar a sua legitimidade ou “naturalidade”, isso acontece 
com as vitimas agredidas, elas é que procuram socorro perante o Estado 
que pouco ou nada faz, cabendo a ela fazer o papel das autoridades e não 
o contrario”.

A lei é para todos, sendo assim necessita ser visualizada de forma 
operacional, deixando claro quem são os sujeitos que devem se beneficiar 
dela, considerando, principalmente, os laços afetivos entre os indivíduos. 
A Lei Maria da Penha surgiu como uma proposta de erradicar a violência do-
méstica contra as mulheres, bem como amparar os LGBTQI+ quem tenham 
identidade social com o sexo feminino já estariam ao abrigo da Lei Maria da 
Penha mais conhecida como Lei 11.340 por ir além do gênero que a princípio 
a instituiu, a lei ampliou a proteção aos que se identificam como mulher e ne-
cessitam de proteção jurídica garantida pelo Estado Democrático de Direito.

Faz-se necessário o entendimento de como a Lei Maria da Penha pode 
ser aplicada às vitimas de agressão bem como as discussões sobre a sexu-
alidade para elucidar melhor as relações de poder que envolvem a questão. 
A citada lei atua em situações mais específicas de mulheres agredidas e 
às que se reconhecem mulher e aos travestis, queers e transexuais; a Lei 
11.340/2006 vai além do gênero binário masculino ou feminino, ela não diz 
o que é categoricamente ser mulher e sim estar mulher, para os juris con-
sultos há um entendimento sobre legalidade da lei, assim inaugura-se um 
novo período antes proibido de tutela do Estado. 

A agressão contra os LGBTQI+ configura violência doméstica mes-
mo o entendimento jurídico não sendo unanime; a justiça ainda enfrenta 
obstáculos em conceder proteção, porém não podem ficar desampara-
dos mesmo os que se identificando como mulher. Enfim, independente da 
orientação sexual, as liberdades devem ser garantidas através da inter-
venção estatal, visto que são relações de intimidade, independem do gê-
nero no qual a pessoa se encontra, sob essa perspectiva. 

Preciado (2014): 

tanto o sexo quanto o gênero e a sexualidade seriam resul-
tados de   dispositivos inscritos em um sistema tecnológico 
e sociopolítico complexo: “homem”, “mulher”, “homossexu-
al”, “heterossexual”, “transexual” não passam de máquinas, 
produtos, instrumentos, redes, conexões, fluxos de energia 
e de informação, usos e desvios que incidem sobre o corpo.

O autor nos faz refletir sobre nossa sexualidade segundo o gênero, as 
orientações, não somos produtos de uma sociedade doentia, “somos o que 
somos”, não um produto manufaturado. É notória a presença do Estado, 
mesmo que com uma atuação mínima para evitar e proteger sempre que 
for constatada, denúncias de agressão pela imprensa que identifica o perigo 
imediato. 

Os grupos sociais que se enquadram nesses casos devem, portanto 
receber a proteção da Lei Maria da Penha através de seus mecanismos 



356

protetivos. Quando alguém sofre por muito tempo, o micro poder do corpo, 
normalmente, reage e se manifesta na sexualidade, fazendo com que as 
tensões sejam maiores, a violência em si caracteriza-se quando alguém de 
força superior desfere sobre alguém com poder de defesa reduzido ou que 
não consiga se proteger, são atos marcados geralmente por coação, isso 
acontece através do constrangimento, intimidamento, minando a capacida-
de de se defender, ou no caso de obrigar a pessoa a fazer algo que vá de 
encontro a sua vontade. Para Foucault (1988, p. 138-139): 

o sexo define por um entrelaçamento de função e instinto 
que, através de seu próprio desenvolvimento e de acordo 
com os objetos a que pode se vincular, torna possível o 
aparecimento de condutas perversas e, sua gênese inteli-
gível”. Em outras palavras, Foucault disse exatamente isso, 
é a maldade constatada do que tem maior força e poder 
sobre o “fraco e desvalido”. 

Quando Bento (2017, p. 386) garante dignidade dos obstáculos legais 
e a extensão do transfeminicídio, ela critica o desrespeito desses direitos que 
na maioria das vezes ofende a dignidade da pessoa humana, reafirma inda 
a perversidade de conceitos que ferem a dignidade dessas pessoas, dimi-
nuí sempre que são atacadas. O Brasil acompanhou nas ultimas décadas os 
avanços dos LGBQI+ e constata uma nova realidade onde a sociedade ainda 
preconceituosa ainda insiste em negar, mas que desperta aos poucos o sen-
timento de respeito, embora tímido na voz de pessoas que se importam com 
pessoas iguais de pensamentos diferentes aproveitando justamente a mídia 
que tanto lhes critica, não há mais como ignorar essas pessoas com caracte-
rizações independente de sua sexualidade, saindo dos ditames logocêntricos 
binários para reivindicar seu lugar e direitos. Nesse sentido o movimento 
queer surge dizendo que os diferentes não são doentes e sim contentes com 
o que são, há uma nova ressignificação de algo que há muito tempo era visto 
como errado, a própria discriminação e violência viraram ferramentas contra 
os próprios agressores e escudo contra os preconceitos sociais.

Os LGBTQI+ se cansaram de ter atuar, se esconder, fingir algo que não 
eram para não sofrerem na família, escola, trabalho e na sociedade em sí, 
agora se afastando das regras de gênero que lhes foram impostas, os homens 
e mulheres cis não interferem mais sua personalidade, as pessoas são o que 
são de acordo com sua identidade sexual, sua orientação sexual, não se ape-
gam mais as regras que tanto lhe causaram sofrimento, essas pessoas são o 
que desejam e como proposta dão visibilidade aos invisíveis, vozes aos cala-
dos fazendo com que saiam de seus guetos se impondo na sociedade como 
qualquer outra pessoa digna de respeito. O entendimento do gênero associa-
do a identidade esclarece reflexões e experiências como formas de ser mulher 
e não mais estar mulher; destarte ressaltar que o gênero foi algo inventado 
socialmente, não é um axioma biológico, mas um desejo da reaproximação 
da subjetividade. Segundo Foucault (1988 p. 16-22): “[...] Sobre o sexo, os 
discursos (específicos) não cessam de proliferar: uma fermentação discursiva 



357

que se estabelece a partir do século XVIII. É a multiplicação dos discursos so-
bre o sexo no próprio campo do exercício do poder [...]”. A discussão do poder 
pelo sexo é secular de acordo com o autor, tal poder interfere diretamente no 
comportamento binário até a atualidade. 

O preconceito acadêmico age como “contramão”, visto que ainda é 
grande a necessidade de novos métodos, sendo assim, essa mesma aca-
demia começa formar profissionais LGBTQI+ que atuam em prol delas, 
usando ferramentas jurídicas e legais para a concretização da nova fala so-
bre as identidades concretizando-a no discurso do fortalecimento da identi-
dade desejada.  Ainda sobre esses novos conhecimentos, é necessário 
a construção de um novo saber dos corpos, as referencias que temos são 
estrangeiras e ignoram a realidade brasileira, ignorando a gama das pes-
soas que aqui moram, os estudos estrangeiros distanciando de nossa reali-
dade, por isso a construção de uma nova identidade agora objetiva através 
dos movimentos que dão poder antes a uma classe invisível. Ainda segundo 
Preciado (2014, p. 27):

a contrassexualidade tem como tarefa identificar os espa-
ços errôneos e as falhas da estrutura social-discursiva, con-
siderando a importância dos lugares ocupados pelos corpos 
dos “intersexuais, hermafroditas, loucas, caminhoneiras, 
bichas, sapas, bibas, fanchas, butchs, histéricas, saídas ou 
frígidas, hermafrodykes, reforçando o poder dos desvios e 
derivações em relação ao sistema heterocentrado.

É imprescindível a luta e o engajamento dessas pessoas para que pos-
sam ser ouvidas, sentidas e vistas na sociedade, essa união é fundamental 
para a garantia dos direitos almejados, saindo assim do conformismo de 
gênero imposto pela sociedade, suas experiências pessoais e reivindicações 
são a tônica para que como grupo social se fortaleçam negando os ditames 
antes coloniais e agora capitalistas impostos a nossa sociedade.

“A contrassexualidade é também uma teoria do corpo que se situa 
fora das oposições homem/mulher, masculino/feminino, heterossexualida-
de /homossexualidade” (PRECIADO, 2014). A binariedade dos corpos em 
nossa sociedade serviu para abrir a nova realidade em nosso país referente 
a diversidade sexual antes reprimida e escondida. 

à reflexão sobre e acerca dos motes transexuais e os di-
reitos humanos enfrentando as representatividades da bi-
nariedade e suas conexões abjetivas que criminalizam e 
exploram os transexuais fora dos padrões e modelos de 
arquétipo pensado para o modelo de corpo, sexo, conheci-
mento e anseio” (BENTO, 2017, p. 387). 

Segundo o autor, fomos educados pela ditatura dos órgãos sexuais, 
ou seja, homem e mulher, o fato é que a sexualidade vai muito, além disso, 
agora há os que são homens sem desejar ser homens, mulheres que agem 
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com o comportamento masculino e ainda os que ocupam seus corpos sem 
desejar ser o que a representatividade deles representa o que existe é uma 
forma de se reconhecer, ultrapassando a identidade imposta, o cis gênero 
não é mais imperativo, “defendo que as pessoas não heterossexuais devem 
reconhecer os seus corpos “não como homens ou mulheres, mas como cor-
pos falantes”, que renunciam a uma “identidade sexual fechada e determi-
nada naturalmente” (PRECIADO, 2014). Judith Butler (1993) cita Foucault 
quando diz que as regras de gênero obedecem a uma performance, não 
passando de fenômenos repetitivos que simulam um conceito natural “ o 
gênero se dá em atos intencionais, em gestos performativos que geram 
significados. É pela reiteração de signos, atos e gestos numa dada cultura 
que ocorre a construção de corpos ditos masculinos e femininos”.

Esse poder ocorre através do discurso na forma de piadas discrimi-
natórias, no modo como as pessoas olham para as outras com seus olhares 
recriminatórios e de desaprovo, somos regidos pelas regras heterossexuais. 
Enquadrar as pessoas pelos seus sexos binários é uma forma de castração, 
é uma projeção distorcida da realidade que pela sua arbitrariedade trans-
forma a biologia humana numa falha social, ignorando aos corpos interse-
xuais. Nos dizeres de Preciado (2014): “a contrassexualidade tem como 
tarefa o estudo dos instrumentos e dos dispositivos sexuais, das relações 
de gênero e sexo que se estabelecem entre corpo e máquina/técnica, com 
a finalidade de desnaturalizar as noções tradicionais de sexo e de gênero”.

 A exclusão da população LGBTQI+ no Brasil é discutida e pressiona 
as leis vigentes alertando sobre as desigualdades e o aumento de todo tipo 
de violência contra essas pessoas, tanto as físicas como as psicológicas, tais 
fatos são comprovados pelos números diários de homicídios no país; o Esta-
do por sua vez, mesmo vagarosa, alerta no sentido de prevenir o extermínio 
dos LGBTQI+, negros, índios, mulheres, etc. A discriminação pelos padrões 
atuais é inadmissível, grande parte dessas pessoas são condicionadas a em-
pregos geralmente em salões de beleza ou empregos onde não aparecem, 
somente existem pela sua voz no outro lado da linha, a grande reprovação 
das travestis ou homens e mulheres trans faz com que pelo desprezo e hu-
milhação e como forma de sobreviver acabem se prostituindo por causa da 
negação de trabalho e pela invisibilidade social. As pessoas são proibidas de 
usar seus nomes sociais e sim os nomes de nascença, são proibidas de usar 
banheiros de acordo com sua orientação sexual, obrigando-as a utilizarem 
banheiro masculino, por exemplo. Somos uma sociedade que pode conviver 
pacifica e socialmente onde a fluidez seja a grande solução para uma convi-
vência que nos faça pensar nas pessoas não como algo diferente, mas como 
uma extensão do que somos ou fomos levados a crer que éramos.

Os avanços sociais foram imprescindíveis para entender os esboços 
do modo de agir e compreender essas diferenças biológicas sexuais são 
construções sociais oriundas do ranço patriarcalista que se respaldavam e 
davam poder pelas diferenças de sexo de uma cultura distorcida, machista 
e preconceituosa. Ainda nessa linha de pensamento:
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se a repressão foi desde a época clássica, o modo fundamen-
tal de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode 
liberar a um preço considerável: seria necessário à trans-
gressão a lei, suspensão das interdições, irrupção da palavra 
e a restituição do prazer ao real, e toda uma nova economia 
dos mecanismos do poder. (FOUCAULT. 1988, p.11)

A construção social do binarismo enfraqueceu as ideias contrarias a 
esse movimento bem como as liberdades de expressão, o fato que nem por 
isso os movimentos reivindicantes pararam, almejava-se as redefinições 
dessas relações de poder e o saber própria dessas pessoas. Butler (2003) 
diz que as noções de sexo são compreendidas natural e biologicamente e o 
gênero como uma construção de uma sociedade opressora ávida por poder, 
por isso a distinção de sexos para empoderar-se em seus firmamentos. Ain-
da na seara biológica, existe uma análise crítica da diferença de gênero e de 
sexo que comumente costumam ser julgados como produto de explicações 
essencialistas e biológicas da heteronormatividade”. As pessoas não biná-
rias contrariam as normas de gênero indo de encontro ao entendimento 
do que é ser somente homem ou somente mulher. Para Foucault (1988, p. 
147): “não há nada de errado em pensar no sexo como belo quando o ho-
mem mantém poderoso e sagrado o preenchimento do mundo. Ele é como 
sol que vos inunda, que vos penetra com uma luz”.

Após analisar os discursos e comparando-os com os estudos já pro-
duzidos que abordaram as identidades de gênero e de sexualidades concluo 
que este trabalho, objetivou a positividade com avanços aos LGBTQI+ al-
mejando direitos fundamentais para a sua proteção e principalmente pela 
igualdade de direitos pessoais e dignos das pessoas que são independente 
de suas orientações ou preferências sexuais, são seres humanos acima de 
tudo e merecem o mesmo respeito e dignidade do modelo hetero/branco/
macho. Ser diferente não é ser ofensivo, é abrilhantar ainda mais a socie-
dade com sua alegria e seu jeito de ser. Nossos meios de comunicação ain-
da influenciam a sociedade com suas ideias preconceituosas e atrasadas, 
mas as mídias sócias surgem como a voz para esse povo mudo e invisível 
a fim de revelá-los. O desejo não tem cor, não tem corpo, não tem sexo, 
simplesmente é independente de qualquer designação que a sociedade in-
siste em impor. A sexualidade e o desejo são inerentes a dogmas e leis, são 
institutos que formam nossa personalidade, nossa capacidade e principal-
mente o que nos faz feliz e nos da prazer. Almejei nela o triunfo de pessoas 
que lutam para fazer dessa bandeira o lemas de suas vidas.
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 1º ATO: ABRINDO AS CORTINAS 
 

Conforme Beauvoir (1990), quando alguns homens escrevem sobre a mu-
lher, representamna a partir da sua ótica, o que, de imediato, põe sob suspeita 
essa representação. Apesar disso, não podemos generalizar nem tão pouco dei-
xar de mergulhar nesses textos de autoria masculina com vistas a problematizar 
as formas de representação da mulher, presentificadas nas entrelinhas do dito. 

Essa incursão poderá desmistificar as “verdades” estabelecidas em re-
lação ao perfil identitário feminino, identificando os que são misóginos, pre-
conceituosos, estereotipados, bem como aqueles que fogem desse padrão, 
promovendo rupturas com o machismo que proliferou/a na nossa sociedade. 
Nesse liame, poderemos contribuir para trazer à tona o caráter multifacetado 
e fragmentado das identidades femininas.  

Na perspectiva de evidenciar a representação feminina em peças tea-
trais de Jorge Andrade, imergimos em três peças da obra Marta, a Árvore 
e o Relógio (Andrade, 1970): “Os Ossos do Barão” (1962), “As Confrarias” 
(1969) e “O Sumidoro” (1969).  

 
2º ATO: O FEMININO EM ESCRITURAS DE AUTORIA MASCULINA 

 
Durante séculos, o texto teatral esboçou um perfil feminino predomi-

nantemente sob a ótica machista. Nessa representação, as mulheres são 
vistas como personificação do Mal, figuras que instigam o homem a cometer 
desatinos. Outro ponto controverso nesse tipo de escritura androcêntrica 
diz respeito à associação entre a felicidade feminina atrelada ao casamen-
to, única forma de redenção para a mulher, aos papéis socialmente aceitos 
para a mesma e aos espaços delimitados para sua incursão. 

Segundo Gilles Lypovetsky (2000), o papel de passividade destinado às 
mulheres foi decisivo para a associação amor x identidade feminina. Ele ale-
ga que a celebração do poder de sentimento sobre a mulher, a partir de uma 
definição e associação desta com o amor, contribuiu decisivamente para a sua 
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representação social como um ser dependente do homem, incapaz, por con-
seguinte, de gerenciar seu destino autonomamente. Na medida em que isso 
ocorre, ela avoca para si posição do Outro, do subalterno, permitindo ao ho-
mem, por conseguinte, assumir a posição de Sujeito que manda  e desman-
da, cuja voz é obedecida e reverenciada. Nessa condição de Outro, conforme 
Simone de Beauvoir (1990), a mulher é definida e diferenciada em relação ao 
homem. Se o oposto não ocorre, ela será inevitavelmente o inessencial ante o 
essencial, configurando-se numa desigualdade de condições, nos mais varia-
dos âmbitos: no amor, no trabalho, nas relações socioeconômicas e culturais. 
Desta forma, “[...] a realidade masculina é aceita, tanto pelos homens quanto 
pelas mulheres como sendo a Realidade” (FIRESTONE, 1976, p. 192). 

Em boa parte da produção teatral, é perceptível uma supervaloriza-
ção do homem em detrimento da mulher. Há uma retomada à versão bíblica 
que atrela à mulher à personificação do Mal, visão bastante difundida na 
Idade Medieval, vertente machista explicada por Beauvoir (1990, p. 193): 
“[...] Antes de ser mãe do gênero humano, Eva é a companheira de Adão; 
foi dada ao homem para que ele a possua e fecunde como possui e fecunda 
o solo; e, através dela, ele faz da natureza inteira seu reino”. Durante muito 
tempo, tais pressupostos configuraram-se, na produção literária e teatral 
brasileira, como a Verdade, uma posição eivada de equívocos, muito bem 
validada pelo discurso machista que buscou silenciar vozes discordantes.  

Esse tipo de posição androcêntrica nem sempre prevaleceu, já que 
alguns escritores, em um movimento de ruptura, ousaram subverter o dis-
curso respaldado nessa visão típica de uma sociedade patriarcal e machis-
ta. Deste modo, essa escritura transgressora coopera para o redimensiona-
mento do feminino no texto ficcional, revistando sua história, registrando-a 
sob um novo enfoque, como o faz Jorge Andrade, em algumas das suas 
peças, ao trazer para o centro uma mulher que denuncia e critica posições 
equivocadas da sociedade, da igreja e das instituições sociais, como pro-
curaremos apontar neste texto. Nelas, o dramaturgo retrata personagens 
femininas determinadas, questionadoras, que problematizam a realidade e 
tomam atitudes transgressoras em relação ao seu contexto situacional. A 
partir de uma relação intertextual em suas peças, ele faz uso de uma es-
tratégia, no mínimo instigante, ao dar o nome “Marta” para personagens de 
peças distintas, em diferentes contextos históricos, enredos e perfis. São 
Martas que ocupam papéis diversos, de protagonistas a coadjuvantes, mas 
que carregam em si algumas aproximações.  

“As Confrarias” é o nome da primeira peça do ciclo Marta, a Árvore e o 
Relógio (Andrade, 1970), porém, penúltima criação do autor. Contextualiza-
da no período da Inconfidência Mineira, no século XVIII, tem o desenrolar de 
ações cênicas em Vila Rica, Minas Gerais e, como pano de fundo, a decadência 
do ciclo do ouro, bem como das irmandades ali existentes.  O autor elege Marta 
como protagonista, uma mulher simples que luta para promover o enterro do 
seu filho José, ator, morto por conta de desconfiarem do seu envolvimento na 
insurreição. 
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“Os ossos do Barão” é a única comédia escrita por Jorge Andrade. O 
enredo gira em torno da ruína de um barão do café, em contraponto com 
a ascensão de um imigrante que trabalhara para ele.  No desenrolar da 
peça, o autor aborda, com comicidade, a crise cafeeira que desencadeia a 
derrocada financeira de famílias paulistanas aristocráticas. Ante a perda do 
prestígio e poder monetário decorrentes da falência financeira, elas passam 
a viver em função da venda de seus títulos e bens para uma burguesia em 
ascensão. Além disso, são estabelecidas “parcerias”, a partir de casamentos 
arranjados entre aristocratas falidos e novos ricos sem prestígio social.   

Com maestria, o autor revela a inadaptação e o desajuste familiar 
dessa aristocracia falida, a partir da história do Barão de Jaraguá e des-
cendentes e de Egisto Ghirotto, imigrante italiano, seu ex-empregado, que, 
após enriquecer, adquire os seus bens, inclusive a capela onde estão depo-
sitados seus ossos. No intuito de promover o casamento do seu único filho 
com uma descendente aristocrática do Barão, Egisto trama várias urdidu-
ras. Ao final, ele consegue realizar o desejo de ter um neto descendente do 
Barão de Jaraguá.  Nesse contexto, o leitor mergulha em um enredo insti-
gante, entrevendo o pano de fundo daquela época, onde novas identidades 
são forjadas em meio a crises econômicas e sociais modeladoras da socie-
dade paulistana. Também passa a conhecer Marta, uma das tias do neto do 
Barão de Jaraguá. Apesar de não protagonizar a história, ela rouba a cena e 
desperta o olhar do leitor por conta de algumas atitudes inusitadas, naquele 
contexto de apego à tradição e ao prestígio social.  

“O Sumidouro” tem Vicente, um escritor e dramaturgo, como perso-
nagem principal. Através dele, é feita uma abordagem sobre do processo de 
colonização e ocupação das terras brasileiras. Simultaneamente à história 
dessa expedição, são enfocadas as intricadas e angustiantes relações entre 
o escritor e sua obra, seu árduo caminho pela escritura, o que tipifica, nes-
ta peça, traços do metateatro. Neste contexto, surge Marta, a funcionária 
do lar que trabalha para Vicente. Apesar de ocupar um papel secundário, o 
narrador faz recair sobre ela um foco de luz no mínimo, intrigante, já que 
ela abre e fecha a peça e, não obstante sua ausência no plano físico em 
quase todo o enredo, sua presença se faz sentir, na medida em que ela é 
evocada pelo escritor Vicente, o que, de imediato, põe o leitor em alerta 
para entender esse emaranhado jogo teatral. 

 
3º ATO: A PERSONAGEM MARTA E OS FIOS DE SUAS HISTÓRIAS 
 

Nas três peças resumidas, aparentemente não há elos, as histórias 
narradas falam de diferentes tempos, contextos diversos, todavia, um lia-
me salta aos olhos do fino leitor que, inicialmente, pode se sentir perplexo 
sem atinar para o sentido dessa estratégia Jorgeana: a presença de perso-
nagens femininas que tem em comum o nome Marta.  

Se recorrermos ao significado do nome, veremos que Marta, no aramai-
co, significa “senhora”, “soberana da casa”, contudo como nortear o olhar para 



364

tal atributo, se as três Martas são tão diversas, ocupam espaços distintos, atra-
vessam as narrativas com enfoques diferenciados, duas delas são personagens 
secundárias (“O Sumidouro”, “Os Ossos do Barão”), apenas uma protagoniza a 
história (“As Confrarias”)? Esta é a problemática norteadora da nossa análise. 

 
CENA 3.1  MARTA, EM “O SUMIDOURO” 
 

“O Sumidouro” tem como personagem principal Vicente, um escritor 
e dramaturgo. Através dele, é feita uma abordagem sobre do processo de 
colonização e ocupação das terras brasileiras. A narrativa relata uma expe-
dição em busca de ouro e esmeraldas, empreendida pelo bandeirante Fer-
não Dias Paes, com vistas a angariar mais riquezas para a coroa portugue-
sa. Dessa empreitada, fazem parte seus filhos Garcia Pais (filho legítimo) e 
José Dias (um mameluco, fruto de sua relação com uma índia).  O segundo, 
por ter consciência dos males advindos desta expedição em busca de rique-
zas, bem como do sofrimento e da opressão dela decorrentes, procura con-
vencer o pai a desistir desse intento. Ao mesmo tempo, ele ardilosamente 
engendra estratégias para protelar a descoberta do ouro, tais como guiar a 
expedição por falsas trilhas. Isso motiva o seu pai a condenálo à forca. Os 
outros participantes da viagem expedicionária desistem da viagem. Fernão 
Dias morre, após uma série de equívocos por conta da sua obsessão e da 
sua teima em não aceitar as mudanças históricas anunciadas.  

Simultaneamente à história dessa expedição, são enfocadas as in-
tricadas e angustiantes relações entre o escritor e sua obra, seu árduo ca-
minho pela escritura, o que tipifica, nesta peça, traços do metateatro. Ao 
mesmo tempo em que discute o enredo, um autor implícito (implied author), 
conforme denominação de Wayne Booth (1980), relata suas dificuldades 
em conduzir personagens, expondo ao leitor o universo, as tramas, dramas 
e as relações intrincadas que permeiam o mundo da ficção. Dois espaços 
convivem neste enredo: um ficcional, cujo enfoque recai sobre a empreita-
da do bandeirante; outro real, configurado pelo escritório de Vicente, autor 
que vive em meio a uma crise criativa. Ambos, criador e criatura, Vicente e 
o bandeirante, interagem interlocutivamente, numa mescla simbólica entre 
o real e o ficcional.  

Neste contexto, surge Marta, a funcionária do lar do escritor. Apesar 
de ocupar um papel secundário, o narrador faz recair sobre ela um foco de 
luz no mínimo intrigante, já que ela abre e fecha a peça e, não obstante sua  
ausência no plano físico em quase todo o enredo, sua presença se faz sentir, 
na medida em que ela é evocada pelo escritor Vicente, o que, de imediato, 
põe o leitor em alerta para entender esse emaranhado jogo teatral. Marta 
poderia passar despercebida, como tantas outras empregadas domésticas 
que, na vida real, não passam da soleira da porta da sala de estar, entram 
pelas portas dos fundos, utilizam o elevador de serviço, assim como saem 
sorrateiramente para não incomodar os patrões. Mas não. Mesmo tendo 
uma presença física pontual, episódica, Marta se presentifica na narrativa 
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de Vicente a partir dos questionamentos que nele suscita, por conta da sua 
ousadia em “mexer”, “arrumar”, “pôr em ordem” um espaço que não é seu, 
nem teve permissão para isso. Não é qualquer espaço: é o escritório do 
dono, do senhor, locus privilegiado onde produz, trabalha e cria. Essa atitu-
de de Marta incomoda ao outro, provoca estranhamento, irritação, confor-
me visualizamos na rubrica e ações transcritas:  

 
Cena: Ao abrir o pano, Vicente, apoiado à mesa, examina pa-
péis. Procura, aflito, aumentando a confusão na mesa. Subita-
mente, vira-se e grita: 
Vicente: Lavínia! Lavínia! Que inferno! 
(Volta a procurar, irritado [...]). 
Lavínia: Que foi, Vicente? 
Vicente: Marta mexeu em minhas coisas. 
Lavínia: Ela não entrou no escritório.  
Vicente: Entrou e deu ordem em minha mesa (ANDRADE, 
1970, p. 531). 
 

Mesmo ausente no plano físico, a presença de Marta se faz sentir e 
inquieta porque invade um espaço masculino e, ainda por cima, impõe a 
sua ordem, àquela que foge ao padrão do dono, daquele gestado para ser o 
seu patrão, afinal, além de homem, paga o seu salário, lhe dá ordens e es-
pera ser obedecido. Marta escapa desse modelo de mulher e de empregada 
doméstica traçados para o servilismo e obediência cega: 

 
Vicente: Essa empregada me irrita. Está sempre dando indire-
tas: ninguém gosta disso, gosta daquilo. Só falta me sugerir 
temas. Onde arranjou essa “esfinge”? 
[...] 
Vicente: Tenho impressão que está constantemente me vigian-
do. Dou com aqueles olhos de águia para todo lado que vou. 
Pra mim, há um mistério na vida desta mulher. É cheia de 
enigmas! Não tem medo, não? [...]. (ANDRADE, 1970, p. 532) 
 

Astutamente, o narrador deixa uma pista para o leitor: Marta parece 
uma esfinge, figura que incomoda e  “devora” o leitor desatento, que não vê 
nessa personagem não só a personificação da produção teatral e as inquieta-
ções suscitadas, como também da visão feminina apresentada sutilmente na 
peça jorgeana. 

Enquanto visão amedrontadora, Marta impõe respeito. Incomoda. 
Questiona duplamente a Vicente, enquanto produtor teatral, e a nós, lei-
tores, desafiados a entrar nesse jogo dúbio de palavras, a repensar papéis 
em relação à produção e ao feminino. Ela ousa problematizar a escritura 
masculina, assim como a vida, conforme percebemos no trecho a seguir: 

 
Vicente: Sabe o que me perguntou, ontem? “Pra que serve 
escrever? Há muita gente passando fome por aí... e ninguém 
come livros.” Quer dizer: o que faço não tem a menor impor-
tância. Não é desaforo? 
Lavínia: Não vai querer que ela pense como você! 
Vicente: Desfiou um rosário de problemas, falou nos gemidos 
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dos que há por todo lado e que ninguém ouve. Em outras pa-
lavras: me chamou de alienado  (ANDRADE, 1970, p.532). 

Marta  incita o escritor a repensar a sua escrita, a retratar nela os 
problemas sociais não circunscritos às quatro paredes daquele escritório, 
bem como a rever suas posições, num grande enigma proposto pela esfín-
gica Marta a Vicente: quais percursos devem guiar a sua escritura? Essa 
procura pauta toda a obra. Em um processo metaficcional (HUTCHEON, 
1991), Vicente, o dramaturgo e Fernão Dias, seu personagem, dialogam e 
comungam da mesma angústia de uma busca desenfreada: um, pela rique-
za representada pelas pedras preciosas; o outro, o sentido para sua escrita, 
a diferença, a possibilidade de encontrar a chave do enigma que o permita 
se afastar cada vez mais da alienação.  

Essa procura é atiçada por Marta, que reaparece brevemente na se-
gunda parte da peça. A rubrica já descreve uma mulher que “Observa tudo a 
sua volta com sorriso enigmático [...], com cara de águia” (ANDRADE, 1970, 
p. 585). Ela é associada a um animal com uma visão mais apurada que a do 
homem, olhar afiado que vê longe. Vicente mais uma vez está à procura de 
algo, dessa feita, a caneta, instrumento de registro da sua/outra história. 
Uma cena curta, uma aparição brevíssima, mas carregando em si o anúncio 
de um encontro: no plano real, da caneta, que volta para Vicente pelas mãos 
de Marta; no outro, o encontro com a resposta, uma personificação desta, 
como o próprio Vicente enuncia: “Encontrei o que procurava. [...] O sentido 
de tudo. Agora sei que tenho que escrever, nada mais [...]” (ANDRADE, 1970, 
p. 585).  

Marta fecha a peça. Após conclusão da história, Vicente, cansado, 
mas “com libertação”, adormece. Aí Marta entra em cena, apaga as luzes do 
escritório, observa Vicente enigmaticamente, como sempre. Mais uma vez, 
numa atitude atrevida, diferente do papel que lhe seria conveniente pelo 
prisma de uma visão machista, ela ousa “mexer” na máquina de escrever 
do patrão. Não se limita a isso; adentra naquele espaço, um contexto tão 
‘masculino’, para “esmiuçar”, ler, desvendar a escrita, o fecho da peça te-
atral: “Procurar... procurar... o que mais poderia ter feito...:”  (ANDRADE, 
1970, p. 594). Ela apaga a última lâmpada. Fecha, assim, o derradeiro ato.  

  
CENA 3.2 MARTA, EM “OS OSSOS DO BARÃO” 
 

A Marta da peça “Os ossos do Barão” não protagoniza a história, mas 
tem um papel singular, na medida em que toma atitudes de ruptura em re-
lação ao esperado para mulheres, naquele contexto tão androcêntrico. Ela 
é tia de Miguel Camargo de Rendon Pompeo e Taques, neto do Barão de 
Jaraguá, família paulista outrora detentora de poder e prestígio. A perda do 
status quo, decorrente da falência, põe seus membros em situação difícil. 
Marta toma uma atitude inusitada de enfrentamento em face à nova situa-
ção financeira familiar: vende, leiloa os bens deixados pelo barão, inclusive 
a capela onde estão depositados os ossos dele, o que põe ainda mais em 
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realce a decadência dessa família “quatrocentona”.  
No terceiro ato, observamos outras ações de Marta que a diferenciam 

do seu núcleo familiar, preso ao passado. Em atitude clara de enfrentamen-
to, ela assume que vendeu os bens e a capela com os ossos do seu irmão e 
declara não estar arrependida:  

Clélia: A capela era como um livro! Um livro que começou 
a ser escrito no século XVI! 
Lucrecia: Foi Marta quem vendeu! Devemos isto a ela!  
Marta: Vendi mesmo. E não me arrependo.  
Clélia: Como vendeu a cama, o relógio, os móveis e até os 
quadros de Almeida Júnior! 
Marta: Ficar olhando quadro de Almeida Júnior não mata 
fome de ninguém.  
Verônica: Vendesse os quadros, não o jazigo. 
[...] Lucrécia: Não sei como teve coragem! (ANDRADE, 
1970, p. 448). 
 

Não só coragem, mas ousadia para enfrentamentos até com a memó-
ria do barão morto, que também é interpelado por Marta. Ela vai à capela 
onde estavam seus ossos e atrevidamente refuta a herança deixada, bem 
como o modo como fora criada, sem ser preparada para a vida, para a mo-
dernidade. Questionadora, Marta acusa as irmãs de terem feito o mesmo, 
porém, por causa menos nobre, machista, pois se desfizeram de perfumes 
franceses e leques somente para quebrar o azar de não ‘despertarem dese-
jo’, não serem tiradas para dançar, não acharem pretendentes, o que repre-
sentaria, para elas, maior infelicidade que a perda daqueles objetos de valor, 
pois viam o casamento como única alternativa para a felicidade feminina 
(ANDRADE, 1970, p. 449). Ela critica essa forma de ver o mundo e demons-
tra ser uma mulher emancipada, solidarizada com atitudes forjadoras de um 
novo modelo de feminino.  

 
CENA 3.3 - MARTA, EM “AS CONFRARIAS”: UMA VOZ DISCORDANTE 
 

Diferente das outras duas apresentadas, a Marta desta peça ocupa 
um papel central. Ela protagoniza uma história ambientada no século XVIII, 
tematizando a morte de José, seu filho insepulto. Em busca de local para se-
pultá-lo (no período colonial não havia cemitérios públicos), Marta percorre 
quatro confrarias existentes em Vila Rica. Os indivíduos procuravam fazer 
parte destes espaços, buscando àqueles que melhor os representassem, no 
que tange aos seus interesses econômicos, sociais e étnicos. Ressalvamos 
que só eram aceitos nesses espaços àqueles que se enquadravam nos dita-
mes e exigentes regras traçados por tais instituições.  

Na peregrinação por quatro confrarias Irmandade do Carmo (dos bran-
cos); Irmandade do Rosário (dos negros puros); Irmandade de São José 
(dos pardos, que acolhia artistas, pintores, talhadores, escultores); Irman-
dade da Ordem Terceira das Mercês (agregava negros, brancos e mulatos), 
Marta expõe ao leitor os dramas e angústias dos menos favorecidos, dos 
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que não se enquadravam naqueles moldes preestabelecidos, dos excluídos 
e desprestigiados socialmente, como os atores, profissionais mal vistos pela 
sociedade, no período retratado. Em pleno século dezoito, numa sociedade 
patriarcal eivada de preconceitos em relação aos papéis destinados à mu-
lher, ela rompe com as amarras de um destino desigual, imiscui-se em es-
paços hegemonicamente androcêntricos, adota comportamentos diferentes 
daqueles aceitos para a mulher, advoga a causa dos excluídos e afronta as 
instâncias de poder.  

Assim, a peça tematiza a morte insepulta e esboça a via crucis de 
Marta pelas quatro confrarias, na tentativa de enterrar o corpo do seu filho: 
Essas confrarias são representações de distintas classes sociais e o que está 
por trás de cada uma delas, no que concerne à posição ideológica, política 
e interesses econômicos. Com isso, o texto permite ao leitor vislumbrar a 
estrutura sociopolítica e cultural daquele contexto.  

Sua estruturação é feita com recursos épicos brechtianos, havendo 
dois planos de ação, um jogo entre presente-passado: no primeiro tempo, 
surgem, em cena, Marta e Quitéria (mulher do seu filho José). Elas se des-
locam de uma confraria à outra, carregando o corpo de José, na tentativa 
de encontrar um lugar para acolhê-lo. As ações do passado retratam o ou-
tro lado da sociedade, formada pelos excluídos e marginalizados, daqueles 
que não usufruem das benesses da riqueza advinda da extração do ouro, 
de quem Marta se torna representante, na medida em que ousa desafiar os 
ditames e incongruências das confrarias e das instâncias de poder por elas 
representadas. 

Astuciosamente, o discurso de Marta induz aos representantes dessas 
confrarias a se desdizerem. Pela palavra, Marta articula estratégias sutis 
para forçar ministros, provedores, síndicos e priores daquelas confrarias a 
se denunciarem também pelo uso discursivo. Essa esperteza já se evidencia 
nas rubricas associadas à Marta: “enigmática”, “com malícia”, “fugidia”, “as-
tuciosa” (p. 28, 30), “começando o jogo”, “acentuando o jogo”, “recomeçan-
do o jogo” (de palavras) (ANDRADE, 1970, p. 28, 30, 34 e 39). Ela irrompe 
em cada confraria, usa de sutilezas e ardis para manipular os detentores da 
hegemonia e poder decisório, homens revestidos de autoridade e, com isso, 
alcança seu intento: enterrar seu filho. Para tanto, ela os afronta: 

 
Ministro: Em que convento esteve? 
Marta: Das franciscanas. Fui educada por elas para ser frei-
ra. (Intencional) Mas não quis ser. 
Ministro: Sem pais, pobre, que destino mais santo poderia 
querer, do que ser esposa de Cristo? 
Marta: Queria ser de um homem. 
Provedor: Você parece mulher ímpia! 
Marta: O senhor tem filhos? 
Provedor: Muitos. 
Marta: Como poderia tê-los se todas as mulheres fossem 
freiras? (ANDRADE, 1970, p. 32).
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Marta emprega uma linguagem ousada, inaceitável para mulheres 
naquela época e contexto, confrontando os homens de poder, desafiando-
-os a retirar máscaras sociais, postas em nome da hipocrisia: 

Marta: José pertenceu de fato a esta confraria. É aqui que 
deve repousar. (RECOMEÇA O JOGO) Lembrava muito vocês... 
no amor, na arte, na cama... entre as pernas de uma mulher.  
Pároco (Furioso) Se empregar esta linguagem, mando tirá-la 
daqui! 
Marta: É a minha linguagem! 
Pároco: Certas coisas não se falam numa igreja. 
Marta (Áspera) E o que se fala num confessionário, pároco? 
Somos todos iguais. Já é mais do que tempo de se falar em coi-
sas que todos fazem toda noite ou todo dia. De atos naturais e 
muitos agradáveis. Se acontecem é porque Deus permite. 
[...]  
Marta (Acentua a provocação) Nos prazeres carnais, meu filho 
foi natural e robusto. Era onde representava seu melhor papel. 
Na cama, fazia coisas que muitos fazem e mentem não fazer 
(ANDRADE, 1970, p. 49-50)
................................................................................. 
Marta: Também tenho seios. Sua mãe não tem? Com toda esta 
batina, sei o que tem no corpo de alto a baixo. Você também 
sabe o que tenho... e como é. (Intencionalmente debochada) 
Gosto de ver... é quando estão fazendo amor! 
[...] 
Cura: Isso é feio, pecaminoso! (ANDRADE, 1970, p. 63). 
 

Ela assume a voz daquele eleito para ser o Sujeito (BEAUVOIR, 1990), 
renegando o papel de Outro que, naquele contexto, era o esperado para 
uma mulher. Como Sujeito da sua história, mulher engajada, fazendo jus 
ao seu nome Marta (do aramaico, senhora, soberana da casa) ela estimula 
José a sair da redoma da indiferença e pequenez diante da vida: 

José: Que quer de mim,  mãe? 
Marta: Que não fique se amesquinhando por causa deste ou 
daquele sangue. Que olhe à sua volta...  e veja que o povo só 
conhece impostos que imaginam o clero, a magistratura e o 
fisco [...] (ANDRADE, 1970, p. 51). 
 

Em vez de se trancar na sua casa, vista como o espaço feminino por 
excelência, Marta irrompe vida afora, desafia, contesta, grita verdades es-
condidas, afronta o clero, o Estado, expõe a ferida, a chaga aberta pela im-
punidade, desigualdade social e preconceitos de toda sorte, bem como  a 
alienante posição da igreja: 

Marta: (Perde o controle) Fazendo da igreja seu celeiro. Deus não 
tem fome, nem doenças, senhor pároco. Enquanto os homens 
sofrem, lá fora, você reza! 
[...] 
Marta: Vocês trazem feridas na alma e tentam cobrir com a reli-
gião. A parte que amargura, a traída, é que procuram esconder, e 
quanto mais escondem, mais se dividem e se revelam numa cruz 
(Apontando) como eles! Retorcidos, torturados, agoniados. Onde 
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está a vida? O amor e a alegria? (p. 57) 
[...] 
Definidor 2: Você negou Deus diante daquele cura! 
Marta: Não é Deus que nego e rejeito, mas o mundo que confra-
rias odientas criaram para Ele e meu filho.  
[...] Marta: (Atira a imagem aos pés do definitório) Arranquem o 
medo da alma! Esse Deus já está morto. Não sentem  o cheiro 
da sua decomposição? Está aqui nesta igreja: vem dos alicerces, 
das imagens, das confrarias. Foram vocês que o mataram, com a 
faca do desamor [...] (ANDRADE, 1970, p. 67). 
 

Ao final, após visitar as quatro confrarias, Marta esboça o pior de cada, 
evidenciando suas atitudes excludentes, preconceituosas e gananciosas.  
Marta vence a batalha, pois consegue realizar seu intento: as quatro confra-
rias, mesmo a contragosto, promovem o sepultamento do seu filho José. 

Reflexivamente, ela se vangloria disso e justifica suas ações: 

Marta: (Carinhosa) Viu como consegui? Plantei vocês den-
tro deles! Juntaram-se todas as confrarias para trazerem 
você. Pelo medo, eu sei. Tantas orações, tanto amor inútil 
jogado às estrelas, deixou o mundo deles vazio, povoado 
só pelo medo.  [...]. Carregavam você... e eu me sentia 
como se carregasse todos... [...]. Sabe por que eu o deixei 
naquele adro? Por que usei seu corpo? [...] Se eu o enter-
rasse com minhas mãos, esqueceriam que você viveu... e 
porque morreu (ANDRADE, 1970, p. 68). 
 

Por conseguinte, percebemos que Marta ousa burlar o sistema, desnu-
da o pano de fundo da época, questiona valores em relação à figura feminina 
e desmistifica, em seu discurso, as “verdades” estabelecidas em relação à 
vida, ao perfil identitário feminino homogêneo daquela sociedade patriarcal.  
 
ÚLTIMO ATO 
 

A imersão no universo teatral Jorgeano nos permite apreender que a po-
sição androcêntrica, tão comum em muitos textos teatrais e literários, é pouco 
perceptível nas peças analisadas, visto que Jorge Andrade, em um movimento 
de ruptura, ousa subverter o discurso que respalda essa visão de uma socie-
dade patriarcal e machista, criando personagens denominadas Marta, que se 
tornam, de fato, senhoras de si, agindo em posição de confronto com o estabe-
lecido socialmente para a mulher. 

Nesse sentido, essa escritura é transgressora e coopera para o redimen-
sionamento do feminino no texto ficcional, revistando a história feminina, re-
gistrando-a sob um novo ângulo. Jorge Andrade faz isso em algumas das suas 
peças, ao trazer para o palco mulheres que criticam posições equivocadas da 
sociedade, da igreja e demais instituições sociais, conforme demonstrado na 
análise feita. Esta é uma contribuição ímpar, na medida em que tal ação ultra-
passa as barreiras do tempo e do espaço, assinala e demarca não só naquela, 
mas em todas as épocas, um espaço abalizado por   ricas matizes e diferentes 
identidades femininas, forjadoras de seu espaço de enunciação e ação. 
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Introdução

Se em O pecado de João Agonia (1961), por exemplo, não vemos 
encenado um contexto sócio-histórico em que os direitos do protagonista 
(João Agonia) fossem respeitados ou em que ele pudesse falar; em A con-
fissão (1979), ainda que não tenham adquirido direitos representativos de 
suas demandas, Françoise, a personagem principal, consegue questionar 
o poder da religião/confissão para produzir verdades sobre gênero, sexu-
alidade e comportamentos. Importa considerar também que esse texto de 
Bernardo Santareno (1920-1980) se aproxima muito do que ocorria em 
Portugal. Sabe-se que, antes da Revolução dos cravos, as travestis portu-
guesas não dispunham de inteira liberdade para se assumirem publicamen-
te sem correrem o risco de serem vilipendiadas, humilhadas, ostracizadas 
(BRUM, 2010), além de serem vítimas de atos de violência concreta. No 
que se refere aos homossexuais, Susana Pereira Bastos informa que eram 
equiparados ao vadio e à prostituta. Além de ser visto como alguém que se 
entregava a “vícios contra natura”, também era considerado um sujeito que

[...] subvertia igualmente valores de honra masculina, con-
fundia as identidades de género, perturbava os códigos que 
geriam as relações entre os dois sexos, recusava a insti-
tuição familiar – pilar do Estado Novo. [...] Passivo ou na 
versão ‘arrebenta’ (como era habitual dizer-se na gíria), o 
homossexual punha assim em causa a ordem social e mo-
ral preconizada e, nesse sentido, era concebido como um 
‘estado de perigosidade’ (BASTOS, 1997, p. 238). 

Com isso, muitos sujeitos, após a descoberta de suas orientações 
sexuais, passavam a ser vítimas da  Polícia, cuja missão era a perseguição 
cada vez maior de “paneleiros”. Após o 25 de abril, quando A confissão é 
publicada, ainda que a homossexualidade perdurasse como um crime até 
1982; os shows de travestis e transformismo tornaram-se moda em Lisboa, 
dando lugar a uma explosão de eventos realizados em clubes lisboetas. 
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Eduardo Brum (2010) e Bruno Horta (2009) destacam que os espetáculos, 
que traziam travestis como atração principal, tiveram forte expressão em 
Portugal no fim do século XX, chegando a se tornar popular nas décadas 
de 70 e 80. Ainda assim, Bruno Horta salienta que, no geral, as travestis 
estavam reduzidas a dois tipos de trabalho: vedetes em clubes noturnos e 
prostituição, tal qual nos será apresentado em A confissão. 

Por outro lado, ao ser produzida e contextualizada num momento histórico 
pós-Revolução dos cravos, é extremamente importante que o embate entre as 
personagens Françoise e o Confessor, e as ações que compõem o texto santare-
niano ocorram num espaço católico. De um lado, os discursos e as relações de 
poder estabelecidas no confessionário permitirão que os dispositivos regulatórios 
de gênero e sexualidade sejam reavaliados no seio de um cenário normativo. De 
outro, ao invés de serenidade e de um diálogo pacífico, defrontamo-nos com a 
encenação da intolerância e, por consequência, com a estigmatização dos sujeitos 
que transgrediam as normas de gênero. O fato de colocar em cena um Padre, 
lado a lado com Françoise, reivindicando respeito, dignidade, reconhecimento so-
cial e cultural, produzirá um jogo irônico que fissura as representações e discursos 
monofônicos e, consequentemente, autoritários. 

Ao se configurar como o entre-lugar de sexo e gênero, Françoise 
ainda possibilita a problematização do não-lugar, do não reconhecimento 
social de que são objeto travestis e transexuais (SANTANA, 2014). Logo, 
se por um lado, o leitor defronta-se com a personagem e sua ousadia em 
se mostrar para reivindicar uma maior autonomia para gerir seu corpo, sua 
sexualidade e sua vida; de outro, nos deparamos, na primeira rubrica de A 
confissão, com o confessionário santareniano: “[...] fechado num dos lados 
por uma placa de madeira com metal perfurado na parte superior e inteira-
mente aberto no outro. As mulheres confessam-se do lado protegido e os 
homens, naturalmente, do outro, ajoelhando-se aos pés do sacerdote sem 
qualquer intercepção” (SANTARENO, 1987, v. 4, p. 163), para confessar 
todos os seus medos, pecados e culpas. 

Nesse sentido, se “o gênero é na verdade a representação de uma 
relação de pertencer a uma determinada classe, um grupo, uma catego-
ria, atribuindo a uma entidade certa posição dentro de uma classe [...]” 
(DE LAURETIS, 1994, pp. 210-211), em que lugar poderão se confessar os 
sujeitos que transitam entre os gêneros? Eis, sem dúvidas, um dos espa-
ços normativos que, assentado em princípios religiosos e heterossexuais, 
postula uma determinação natural das condutas ao mesmo tempo em que 
nega reconhecimento social àqueles que se afastam das normas de gênero. 
Flagra-se, assim, logo na primeira rubrica do texto, a instituição religiosa 
como uma das “tecnologias de gênero”, uma vez que marca e delimita luga-
res, investindo na produção de sujeitos inteligíveis e viáveis, com o intuito 
de reiterar os dispositivos da matriz cultural heteronormativa. 

Dito isso, no âmbito desse trabalho, utilizamos a peça teatral A con-
fissão para estudar questões de identidade e diferença, por meio da per-
formatividade de gênero da protagonista Françoise, e dos dispositivos 
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regulatórios postos em prática na constituição de sua subjetividade, espe-
cificamente, durante sua infância e adolescência. 

Violência e abjeção em A confissão

Levando em consideração a exclusão destinada a sujeitos que tran-
sitam entre os gêneros, Guacira Lopes Louro é categórica ao enfatizar que 
“não há lugar para aqueles homens e mulheres que, de algum modo, per-
turbem a ordem ou dela escapem” (LOURO, 2008, p. 88). Françoise, enun-
ciada no texto santareniano como travesti, em razão de performar o menino 
afeminado antes e durante sua juventude, não escapará dessa lógica, uma 
vez que se defronta com discursos e práticas de instituições sociais – como a 
família e a escola – que investiam, reiteravam e consolidavam a necessidade 
do caráter citacional dos gêneros. No entanto, ainda que os sujeitos sejam 
constantemente vigiados e policiados para que não transgridam, sabe-se que 
eles existem, se apresentam e falam. As consequências, como veremos a 
partir das experiências de Françoise, são muitas, constantes e desafiadoras:

FRANÇOISE: [...] Já quando era pequeno, com dois ou três 
anos, a minha mãe me chamava de sua ‘menina’... mais 
tarde, na escola, todos os miúdos me gritavam aquele ‘ma-
ricas!’ que tanto me fazia doer... E eu todo ferido, a sofrer, 
sem compreender nada....! [...] Depois, na padaria... Es-
quecia-me de lhe dizer que tive empregado numa padaria, 
entre os doze, treze anos... Na padaria, todos os fregueses 
me chamavam a Padeirinha de Aljubarrota! A loja ficava 
perto de Alcobaça, em Aljubarrota. Eu era a Padeirinha de 
Aljubarrota [...] (SANTARENO, 1987, v. 4, p. 185). 

Previamente, chama a atenção o posicionamento da mãe de Fran-
çoise, porque parece que o fato de ter tido uma criança, a qual nomeou de 
Francisco Caetano, não a fez reduzi-la a sua genitália nem gerou suposições 
e expectativas sobre seu gênero. Ao invés disso, levando em consideração 
a interpelação “minha menina”, ela rasura a suposição de uma essência in-
terior para seu filho, tanto quanto desconstrói um conjunto de expectativas 
sobre um futuro idealizado para aquele corpo. Logo, desloca as normas do 
binarismo de gênero, possibilitando a produção do entre-lugar. 

Percebe-se também que Françoise não sofre com o posicionamento 
de sua mãe, uma vez que, ao rememorar sua infância, pretende afirmar 
que, desde sua tenra idade, já se podia flagrar seus conflitos com as nor-
mas de gênero. No entanto, se sua mãe não a discriminava, de outro lado, 
estavam o pai e o irmão que cortaram relações, porque a consideravam “a 
vergonha da família” (SANTARENO, 1987, v. 4, p. 182), posto que não fazia 
seu gênero tão corretamente quanto eles.

Além dos conflitos vivenciados no seio familiar, Françoise sofrerá ainda 
mais quando passa a frequentar a escola, instituição que, segundo Berenice 
Bento, “se apresenta como incapaz de lidar com a diferença e a pluralidade, 
uma vez que funciona como uma das principais instituições guardiãs das 
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normas de gênero e produtora da heterossexualidade” (BENTO, 2008, p. 
165). Naquele espaço produtor de identidades e diferenças, a personagem 
sentirá o preconceito se cristalizar pela zombaria dos colegas e pelos reite-
rados insultos a que era submetida, dentre eles ser chamada de “maricas”. 

Judith Butler, em Criticamente subversiva, trata desse tipo de inter-
pelação insultante, chamando a atenção para a produção de subjetividades 
instauradas por este ato linguístico, que produz e fixa diferenças. Como 
modalidade de um discurso autoritário, o enunciado performativo “maricas” 
obtém êxito porque se configura como “[...] o eco de uma ação anterior 
que acumula o poder da autoridade através da repetição ou citação de um 
conjunto de práticas autoritárias precedentes” (BUTLER, 2002a, p. 58, tra-
dução nossa)1. Em razão disso, Françoise, tal qual João Agonia, torna-se 
vítima de uma estratégia de poder que vem sendo usada, ao longo do tem-
po, em instituições como a escola e a família, para degradar e discriminar 
os sujeitos que desestabilizam as normas de gênero. 

O fato de não compartilhar do modelo de masculinidade hegemônica, 
seu modo de ser, sua forma de agir num espaço extremamente heteronor-
mativo, com condutas e posturas consideradas inadequadas para seu gêne-
ro parecem justificar o lugar social destinado a ela no ambiente escolar. Ao 
mesmo tempo, as práticas discriminatórias, que geram dor e sofrimento, 
constituem-na como o outro, estranho e indesejado, justamente porque 
rasura o sistema rígido de gênero, desvelando o que se pretendia invisível. 

Impossível negar que, de forma atemporal, o texto dramático san-
tareniano trata da produção de diferenças, distinções e desigualdades nas 
instituições de ensino. Sabe-se que travestis e transexuais enfrentam, ainda 
hoje, dificuldades para ingressar e/ou permanecer nos ambientes escolares 
em razão dos padrões heteronormativos, dos currículos que não prezam 
pela diversidade, favorecendo as perseguições e punições. Contudo, “os su-
jeitos não são passivos receptores de imposições externas. Ativamente eles 
se envolvem e são envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem, 
recusam e as assumem inteiramente” (LOURO, 1997, p. 61). Se, em razão 
de não se encaixar no “corpo escolarizado”, Françoise reage àquelas inter-
pelações insultantes e ao ambiente hostil com o abandono da escola; então, 
também é possível afirmar que ela não o faz como um ato de resistência. 

Na verdade, a evasão faz parte da trajetória de diversos sujeitos 
trans, gays e lésbicas, já que, por não ser capaz de normatizá-los, a escola 
cria e mantém estratégias e práticas para exclui-los e expulsá-los, empur-
rando-os para subempregos, prostituição e, por consequência, para a mar-
ginalidade. Françoise, por exemplo, irá trabalhar em uma padaria, dos 12 
aos 13 anos. Contudo, em razão de não reiterar condutas heteronormati-
vas, continuará a se deparar com comentários maliciosos e com os assédios 
moral, físico e psicológico. 

1-“[...] el eco de una acción anterior y acumula el poder de la autoridad a través de la repetición o cita de un conjunto 
de prácticas autoritarias precedentes” (BUTLER, 2002a, p. 58, grifo da autora).
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Não obstante a personagem não informar se já se travestia de mulher 
na adolescência, o fato de os clientes denominarem-na de a Padeirinha de 
Aljubarrota2 dá a entender que ela estava construindo e vivenciando sua 
identidade como feminina. Por outro lado, a alusão a um dos mitos portu-
gueses, que encena a vida de Brites de Almeida, serve para promover a 
comparação entre sujeitos que performam gêneros opostos em circunstân-
cias e com objetivos completamente diferentes. Se Françoise reproduzia 
atos que supunha verdadeiros para o gênero com o qual se identificava, 
rasurando um conjunto de idealizações sobre ser homem/mulher; Brites, 
por sua vez, encarnou o soldado Almeida para poder lutar pelo seu povo na 
Batalha de Aljubarrota, durante a denominada Revolução de 1383-1384, 
que alçou ao poder uma nova dinastia de reis, a de Avis. 

A personagem é descrita por Faustino da Fonseca, em Padeira de Al-
jubarrota: romance histórico (vol. 1), como “um soldado audaz que, esque-
cida da usual brandura do seu sexo sentia desejos de combater” (FONSECA, 
1901, p. 20 apud MOURA, s/d). Em virtude disso, tem-se uma mulher que 

[...] vestida de homem, queimada pelo sol, o cabelo cor-
tado, o rosto contrahido pelo desgosto nas discussões em 
que se mettia por causa da entrada dos castelhanos, pa-
recia um esbelto rapaz, menos grosseiro do que os outros 
almocreves, mas ainda menos affavel do que elles, expres-
são carregada, armado sempre de um fortissimo chicote 
(FONSECA, 1901, p. 108 apud MOURA, s/d). 

Levando em consideração sua importância para a história portuguesa, no-
ta-se que Brites de Almeida é valorizada e transformada em mito, porque perfor-
ma o gênero masculino para defender Portugal, sem pôr em jogo o nacionalismo e 
as normas de gênero, tampouco a hierarquia masculina. Diante disso, parece-me 
que Françoise, aos 29 anos de idade, relembra como a interpelavam no ambien-
te escolar e na padaria também para enfatizar como sua experiência identitária 
já era motivo de incompreensão e de escárnio nos espaços sociais em que vivia. 
Por isso, se Brites conseguiu um lugar de destaque na história portuguesa; para 
Françoise, foram destinadas apenas a abjeção e a zombaria, uma vez que não se 
performava uma personagem que morreria pelo seu país, mas alguém que punha 
em xeque a imagem heteronormativa dos sujeitos lusitanos. 

Para fugir da tortura empreendida pelo pai e pelos irmãos, além do 
assédio que sofria na Padaria, Françoise conta ainda que saiu de casa, 
abandonou o emprego e começou a se prostituir quando tinha apenas 13 
anos, destino imputado a muitos sujeitos trans ainda hoje. Nessa perspec-
tiva, nota-se que no teatro santareniano – vide O pecado de João Agonia e 
O bailarino –, a infância e a adolescência não são apenas estágios necessá-
rios para se atingir a maturidade; são o motor da angústia daqueles que se 
encontram perdidos em um mundo onde, aparentemente, não há um lugar, 
reconhecido culturalmente, para eles. 
2  De acordo com Inês Moura, “a Padeira de Aljubarrota é, efetivamente, uma das mais singulares personagens 
da História Nacional. [...] Mito com base verdadeira ou integralmente produto da imaginação, a verdade é que esta 
figura conquistou o carinho dos portugueses, simbolizando a audácia do povo e sendo retratada em inúmeros relatos 
ao longo dos tempos” (MOURA, s/d).



377

Por conseguinte, surgem outros lugares: o da violência e o da abje-
ção, mas também o espaço da ressignificação e da problematização. No que 
tange a Françoise, as experiências na infância e na adolescência, na escola, 
em casa e fora do lar heterocentrado serão decisivas para sua constituição 
como sujeito, especificamente para fazê-la entender que, em razão de não 
performar o homem “de verdade”, não seria posicionada legitimamente na 
ordem de gênero. Nem poderia, já que um sistema rígido como o binário 
nem sequer a vê como uma possibilidade. 

Nesse sentido, consoante Judith Butler, em El género em llamas: 
cuestiones de apropiación y subversion, é possível afirmar que textos cul-
turais (como A confissão) tratam da subjugação de sujeitos que transitam 
entre os gêneros, “em uma cultura que se dedica sempre e de todas as 
maneiras a aniquilar o ‘anômalo’, o ‘anticonvencional’ (queer)”. Butler, con-
tudo, ainda afirma que as mesmas condições de submissão produzem si-
multaneamente “espaços ocasionais em que se pode parodiar, reelaborar e 
ressignificar as normas aniquiladoras e os ideais mortíferos de gênero [...]” 
(BUTLER, 2002b, pp. 183-184, tradução nossa)3. Françoise atua nesses es-
paços. Ainda que se criem situações em que lhe são impostos custos altos, 
tanto morais quanto econômicos e sociais, parece que Bernardo Santareno 
busca reescrever uma dinâmica que, se não for de todo subversiva, fissura 
o privilégio da ficção heterossexual, no que se refere à naturalização e à 
originalidade dos gêneros socialmente aceitos. 

De outro lado, as formas como as pessoas tratam a personagem 
santareniana exemplifica as punições impostas a sujeitos que não reiteram 
continuamente as normas de gênero. Se, por um lado, Françoise ousa dar 
visibilidade à travestilidade, mobilizando afetos e sendo respeitada em al-
guns contextos, porque aparentemente lida com pessoas que aceitam sua 
transformação; por outro, A confissão mostra que a reação social é ambi-
valente, dado que performar o gênero oposto também se torna motivo de 
discriminação, exclusão e atos violentos. 

Interessa ainda notar como esses atos são justificados com base nas 
normas predefinidas para os gêneros e a partir de uma lógica binária que 
vê os deslocamentos como provocação. De fato, a estilização do corpo, 
os gestos e os movimentos corporais, ou melhor, o corpo “montado”, no 
campo da heterossexualização naturalizada, na maioria das vezes, é com-
preendido como uma afronta ao corpo “real”, ainda que compartilhe siste-
mas simbólicos socialmente significativos para os gêneros (BENTO, 2002). 
Nesse sentido, os agressores parecem acreditar que Françoise merece ser 
agredida porque, além de transgredir as normas, ousou sair do âmbito pri-
vado, causando “enganos” com sua feminilidade (LEITE JR., 2011). Logo, 
se não havia lugar para Françoise na família; na escola, na igreja católica, 
muito menos. 

3-“Después de hacer esta formulación quisiera pasar a considerar el filme París en llamas y lo que esa película sugiere 
sobre la producción y el sojuzgamiento simultáneos de los sujetos en una cultura que parece arreglárselas siempre 
y de todas maneras para aniquilar lo “anómalo”, lo “antíconvencional” (queer), pero que aún así produce espacios 
ocasionales en los que pueden parodiarse, reelaborarse y resignificarse esas normas aniquiladoras, esos ideales mor-
tíferos de género y raza” (BUTLER, 2002b, pp. 183-184).
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Importa considerar também que todas essas situações de violência, 
sem dúvida, geram angústias que acabam na introjeção de imagens como 
pária da sociedade, aberração e um ser abjeto. Prova disso é que, em ra-
zão de não se enquadrar no sistema de hábitos sociais nem se adequar às 
demandas formuladas pela sociedade para os sujeitos viáveis, Françoise 
sofre constantemente com os olhares e os risos inquisidores, como se fos-
se culpada de “um duplo engano: por um lado, se faz passar por mulher, 
sendo anatomicamente homem”; de outro, em razão de ainda manter seus 
genitais, pode vir a executar “o papel de penetrador ativo que a sua apa-
rência desmente (PERLONGHER, 1987, p. 112). Por isso, muito mais do que 
a realização pessoal, a personagem busca fugir do domínio da abjeção:

FRANÇOISE: [...] Deus criou-me diferente. Por quê? Sou di-
ferente da maioria e tenho de levar esta diferença às costas 
o resto da vida: é a minha cruz. Tenho de aguentar a minha 
diferença... com dignidade. Mal eu digo esta palavra, toda 
a gente se começa a rir. Parece que estou a ouvi-los! É uma 
gargalhada horrível... uma gargalhada que me corta toda 
por dentro! (Levantando a voz.) Eu quero viver a minha di-
ferença com dignidade!  (SANTARENO, 1987, v. 4, p. 176).

Ainda que institua a repetição estilizada de atos, Françoise sabe que não 
goza do status de sujeito porque, aos olhos de uma sociedade heteronor-
mativa, o modo como se presentifica não só reflete a disputa entre corpo 
e gênero, como também se configura como uma transgressão ao que foi 
instituído como natural para o sujeito inteligível. Em razão de ser vista, em 
muitos contextos, como uma cópia degradante que se desloca e se apropria 
das “mulheres” (BUTLER, 2002b)4, Françoise encontrar-se, como todos os 
seres considerados abjetos, em zonas de desconforto físico e social. 
Entretanto, não obstante “a fixação de uma determinada identidade como a 
norma se transformar numa das formas privilegiadas de hierarquização das 
identidades e diferenças” (SILVA, 2013, p. 83), Françoise, no final de sua 
fala, quase gritando, reafirma seu maior desejo: viver sua diferença com 
dignidade! Portanto, ainda que sofra com o preconceito, apesar de se saber 
indesejável, ela reivindica um “direito à diferença que exija a especificidade 
sem desvalorização, a alternativa sem culpabilização [...]” (SANTOS, 2003, 
p. 339). Em contraponto, a vida também vinha lhe mostrando que subver-
ter e transitar nos territórios da identidade, contrapondo-se à essencializa-
ção e à rigidez do sistema binário, faz com que sua luta para ser respeitada 
em sua diferença seja contingenciada pelos discursos e práticas inerentes à 
matriz cultural heteronormativa. 

4-Judith Butler critica o posicionamento de teóricas feministas como Marilyn Frye e Janice Raymond, porque susten-
tam o travestismo como ofensivo para as mulheres e o veem como uma imitação baseada no ridículo. De acordo com 
Butler, Raymond, em particular, “afirma que nas práticas travestis e transexuais as mulheres são o objeto de ódio e de 
apropriação, além de afirmar que não há nada de respeitável e edificante nesse tipo de identificação. Por outro lado, 
nesse raciocínio teórico, o lesbianismo não é mais que o deslocamento e a apropriação dos homens e, portanto, é 
fundamentalmente uma questão de odiar os homens, de misandria” (BUTLER, 2002b, pp. 186-187, tradução minha).  
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O QUE OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 
TÊM A DIZER
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WESLIENE ANÁLIA DA SILVA 

UNILESTE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Temas como feminismo e violência de gênero, serão tratados, ao lon-
go deste artigo, principalmente para suscitar discussões acerca da condição 
das mulheres na sociedade contemporânea, e a exposição de tal temática 
nas mídias. Partimos do pressuposto de que a violência é um fenômeno 
que atinge diversos setores da sociedade. Sendo uma prática singular, e 
recorrente na história da humanidade torna-se um elemento multifacetado, 
ligado às desigualdades de classe, etnia e sexuais. Nesse sentido, estu-
dos vinculados ao “campo feminista de gênero”(MATOS, 2010) demonstram 
que a violência está imbricada às relações de poder.  

É possível considerar, em primeira análise, que tal fenômeno relacio-
na-se às relações desiguais de gênero. Beauvoir (1970, p. 10), assinala: “A 
humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relati-
vamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo.” Por tais perspec-
tivas, sustenta-se a “construção da imagem da mulher” como um sujeito 
para o outro, lógica que pode reverberar no ofuscamento das microrrela-
ções simbólicas de poder estabelecidas entre os gêneros. 

Nessa perspectiva, consideram-se alguns pontos que suscitam dis-
cussões importantes, tais como: a intervenção da cultura e principalmente 
a sua incidência na perpetuação de costumes/hábitos ou práticas nocivas 
(como, exemplo cita-se o androcentrismo e feminicídio1 ), a influência das 
instituições jornalísticas no processo de manutenção ou na formação da 
opinião pública, dentre outros. E principalmente, será pontuada a partici-
pação das mulheres no processo de desconstrução da violência de gênero, 
visto que muitas delas vêm se organizando e lutando para serem autoras 
de suas próprias histórias, a fim proporcionar a todos o respeito à dignidade 
humana. 

1-Feminicídio: “Entende a lei que existe feminicídio quando a agressão envolve violência doméstica e familiar, ou 
quando evidencia menosprezo ou discriminação à condição de mulher, caracterizando crime por razões de condição 
do sexo feminino”. (MAPA DA VIOLÊNCIA DE 2015, 2015, p. 07. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.
br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acessado em: 18 Mar. 2017.)
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O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A violência sistematicamente exercida contra a população feminina 
é um fenômeno histórico, visto que a biografia da humanidade está reple-
ta de casos de violência perpetrados em função do gênero. Isso é reflexo 
de desigualdades construídas entre homens e mulheres, que apresentam 
variações nos campos: social, político, cultural e econômico da maioria es-
magadora das sociedades e culturas. Conforme destacam Franchetto, Ca-
valcanti, Heilborn (1980, p. 18),

Na busca de sua identidade, percorrendo a história e exa-
minando outras sociedades, uma das inquietantes evidên-
cias com a qual as mulheres parecem defrontar-se é a da 
regra constante de sua subordinação ou opressão. Dito de 
outro modo, em toda a cultura conhecida a mulher seria de 
algum modo inferior ao homem, quer em termos de avalia-
ção simbólica, quer em termos de poder efetivo. 

Assim, a universalização das assimetrias entre gênero reverberou na 
urgência de revisar a temática da violência exercida contra a população fe-
minina, lançando luz às causas mais profundas das desigualdades de gêne-
ro, e expondo os mecanismos subjacentes que constroem e retroalimentam 
uma cultura de desrespeito aos direitos humanos, principalmente, quando 
se trata de mulheres, já que a população feminina é o principal alvo das vio-
lências perpetradas em função do gênero, conforme expressam os últimos 
dados apresentados no Mapa da Violência de 20152. 
 
Conceitos de sexo e gênero: relações indiciais com a violência con-
tra as mulheres

Diante da urgência de se expor a arbitrariedade dos papéis tradicio-
nalmente atribuídos aos homens e mulheres e, consolidados como naturais, 
estudiosos (as) que se debruçam sobre a temática de gênero passam a ex-
por as especificidades dos conceitos sexo e gênero.

O caráter acentuadamente “estruturante” do termo sexo aponta para 
as diferenças biológicas e fisiológicas existentes entre os corpos masculinos 
e femininos. 

Por sua vez o conceito de gênero (proposto por Joan Scott e Gayle Ru-
bin, pesquisadoras feministas da língua inglesa na década de 70) passa a ser 
empregado em referência às construções sócio-históricas. Heilborn (1993, 
p. 51), define o conceito de gênero da seguinte forma: “O termo gênero sig-
nifica a dimensão dos atributos culturais alocados a cada um dos sexos em 
contraste com a dimensão anátomo-fisiológica dos seres humanos.” 

Em uma perspectiva sócio histórica, a conceituação dos termos traba-
lhados (sexo e gênero) surgem em função da necessidade de se romper com 
2-Mapa da Violência de 2015: “[...] De forma habitual, todos os Mapas trabalharam a distribuição por sexo das vio-
lências, sejam suicídios, homicídios ou acidentes de transporte. Em 2012, dada a relevância do tema e as diversas 
solicitações nesse sentido, elaboramos o primeiro mapa especificamente focado nas questões de gênero.” (MAPA DA 
VIOLÊNCIA DE 2015, P. 06. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mu-
lheres>. Acessado em: 18 Mar. 2017).
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aspecto biológico, e, por conseguinte, transcender os papéis de subalternida-
de socialmente impostos às mulheres, nos âmbitos social, político, histórico e 
mesmo familiar, desvelando em igual medida as assimetrias de gênero situa-
das às margens do patriarcado3. 

HABITUS: a máscara sobre a face

Sabidamente, a longevidade das desigualdades sociais, em certa me-
dida, contribui para naturalizá-las, tal apreciação da realidade representa a 
adesão impensada às engrenagens de poder. Para Bourdieu, (2012, p. 24) 
as micro “estruturas-estruturantes” das hierarquias sociais, são elementos, 
em essência, arbitrários, que servem apenas aos interesses dos grupos do-
minantes. O autor enuncia: 

Ora, longe de afirmar que as estruturas de dominação são 
a-históricas, eu tentarei, pelo contrário, comprovar que 
elas são produto de um trabalho incessante (e, como tal, 
histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes 
específicos (entre os quais os homens, com suas armas 
como a violência física e a violência simbólica). 

Para o ele, as singularidades das assimetrias, na categoria gênero, 
não despontam por um caráter balizador da condição das mulheres. Simo-
ne de Beauvoir (1908-1986), expoente do feminismo, afiança que “não se 
pode falar de um eterno feminino”, tendo em vista que as mulheres assumi-
ram diferentes papéis ao longo da história. Nessa vertente, a não equidade 
na distribuição do poder entre homens e mulheres destaca-se pela univer-
salização e longevidade da proeminência do masculino sobre o feminino, 
conforme destacam Franchetto, Cavalcanti, Heilborn, (1980, p. 19). 

Ora, as mulheres são mulheres por sua estrutura mesma 
fisiológica, há mulheres em todas as camadas e classes so-
ciais, elas sempre existiram, e ‘é tão longe quanto à história 
remonta elas foram sempre subordinadas aos homens.’ [...]. 
É a percepção de ser mulher uma construção social, isto é, 
um dado tão natural, o que permite questionar e relativizar 
o caráter à primeira vista absoluto dessa opressão. Nela re-
side, na verdade, a força política de todas as distinções. As-
sim, a submissão secular da mulher aparece como um dado 
arbitrário, acidental, e, portanto passível de transformação.

Apesar da historicidade da submissão feminina, a recusa “prioritaria-
mente” estabelecida por algumas mulheres em aceitar a naturalização dos pa-
péis sociais de gênero, lançam luz à inadequabilidade da estratificação (estru-
turante) dos referidos papéis. Notoriamente, as mudanças referentes a uma 
nova interpretação da esfera social contribuíram para dar voz e representativi-
dade às mulheres, vítimas seculares dos efeitos da dominação masculina.

3-(...) o patriarcado como sistema de opressão das mulheres e o capitalismo como sistema de exploração de uma 
imensa maioria de mulheres e homens por parte de uma minoria. [...]. Eles se enraízam e se conjugam com o ra-
cismo, o sexíssimo, a misoginia, a xenofobia, a homofobia, o colonialismo, o imperialismo, o escravismo e o trabalho 
forçado. Constituem a base dos fundamentalismos e integrismos que impedem às mulheres e aos homens serem 
livres. (Carta Oficial das Mulheres Para a Humanidade, 2005, P. 01)
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Dada a vasta literatura especializada, nos desafios políticos/ideoló-
gicos/econômicos/sociais enfrentados pelo movimento feminista, não será 
feita uma exposição paulatina das fases e evoluções do referido movimen-
to. Contudo, ressaltamos que o assentamento basilar, das diferenças social-
mente construídas entre os homens e as mulheres, desponta como quesito 
central do movimento feminista contemporâneo, que tem como base reivin-
dicatória a desconstrução dos pilares sobre os quais se assenta a ideologia 
da soberania masculina, para pensar, principalmente, a questão do respeito 
às diferenças, objetivando, enfim, a superação das relações conflituosas de 
gênero.

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DAS MULHERES E COMBATE À 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Para refrear a propagação de condutas violentas, em especial a vio-
lência contra as mulheres (fenômeno singular em diferentes culturas), vêm 
sendo criados mecanismos que auxiliam no combate de tais práticas. Em 
igual aspecto, destaca-se a elaboração de medidas protetivas que preten-
dem auxiliar as vítimas de violência de gênero a romper com essa realida-
de. A Lei 11. 340, conhecida como Lei Maria da Penha, sancionada em nove 
de agosto de 2006, insere-se como um significativo mecanismo voltado à 
coibição das violências perpetradas contra as mulheres, ao reafirmar que 
as práticas de violência doméstica configuram-se em uma contravenção aos 
direitos humanos. 

As disposições gerais, da referida Lei, configuram “a violência domés-
tica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial”. Sobre essa temática, a interpretação da Lei 
Maria da Penha, incumbe não apenas ao poder público, no empenho ao 
combate da violência contra mulheres, a saber, que o artigo 20, da Lei 11. 
349 (2006, s/p), estabelece que, “Cabe à família, à sociedade e ao poder 
público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos 
enunciados no caput”. 

Violência de gênero: a enunciação do proibido

Ao tematizar a violência exercida contra mulheres como um ato de 
interesse público, a Lei Maria da Penha, visa desarticular a lógica corrente 
nos discursos cotidianos, tal qual, o entendimento manifesto nos ditados e 
expressões populares: “em briga de marido e mulher, ninguém mete a co-
lher”, “roupa suja se lava em casa”, dentre outras passagens que implicita-
mente refletem a cultura de um povo. Dentro da esfera social, muitas ques-
tões são resvaladas dos debates públicos, (manifestados “livremente”, sem 
o crivo das censuras morais). A essas questões, Foucault, (1970) atribui os 
conceitos de “tabu do objeto”, ou “a palavra proibida.” Para o autor, em uma 
sociedade como a atual, os sujeitos passam a reconhecer empiricamente, 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868968/art-3-2-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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os procedimentos de exclusão, e os limites da fala. Como explicita o autor 
citado (1970, p. 09), “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, 
que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfim, não pode falar de qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual das circuns-
tâncias, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala”. 

A não enunciabilidade de determinadas questões, mais dogmáticas 
como a sexualidade, as práticas discriminatórias, a violência em suas várias 
formas levam à censura, por vezes, autoinfligida, revelam também a ade-
são e/ou um “conformismo lógico” do corpo social para com os mecanismos 
e valores instituídos socialmente. Desse modo, muitas questões-chave per-
manecem à margem dos debates sociais, e a razão disso é, talvez, elucida-
da pelo fato de os discursos exercerem seu próprio controle. 

DISCURSO JORNALÍSTICO E A ABORDAGEM DADA À VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES

É sabido que a leitura e a interpretação dos textos (jornalísticos ou 
não) exigem muito mais que apenas o conhecimento dos códigos linguísti-
cos, desse modo, a seleção dos temas, bem como a abordagem empregada 
para se falar sobre os assuntos em pauta, constitui parte da rotina profis-
sional dos jornalistas. Por esse âmbito, destaca-se, que a capacidade de 
seleção dos assuntos em pauta é atravessada pela capacidade de direcionar 
os debates públicos. A essa capacidade de intervir e, em alguns casos, de 
influenciar a opinião pública, somam-se os princípios da inclusão ou ex-
clusão de alguns temas nas colunas jornalísticas. De acordo com, Kunczik 
(2002, p. 15),

Esta capacidade para influenciar varia consideravelmente 
segundo a posição que tem o comunicador: desde o esta-
belecimento da posição política básica desse meio de comu-
nicação e a possibilidade de decidir se certo conteúdo (por 
exemplo, uma notícia, um filme de TV etc.) vai ser divul-
gados até a oportunidade, digamos, de um câmera exercer 
influência através da seleção de imagens ou de um noticia-
rista participar na maneira de apresentação do texto. 

Com base no exposto, destaca-se o poder das instituições jornalís-
ticas no que se refere a habilidade de manter discussões em pauta ou de 
relegá-las à periferia dos debates públicos, ao negar-lhes um espaço na 
mídia. Desse modo, destaca-se a ressaltada necessidade de criteriosidade 
por parte das instituições jornalísticas, no que se refere à construção das 
notícias, para que essas não levem à espetacularização dos fatos ou mes-
mo à sua banalização. Segundo Langenbucher (1974) citado por Kunczik 
(2002, p. 100),

(...) a mediação em uma sociedade democrática é o princi-
pal papel do jornalista, e a tarefa dos jornalistas é facilitar a 
mútua comunicação entre os diferentes grupos da socieda-
de. (...) Langeducher pensa ainda que o sistema de comuni-
cação deve ser estruturado de tal maneira que facilite para o 
cidadão individual o acesso aos meios de comunicação. 
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O jornalista, no cumprimento de suas funções de media-
dor, deve buscar “facilitar” a comunicação entre os diversos 
grupos sociais, a fim de expor a problemática de ideias que 
levam a práticas perniciosas, que ferem os direitos huma-
nos, tal como, por exemplo, a violência contra as mulheres. 

METODOLOGIA: análise de conteúdo

Em face à popularização, e crescente uso das plataformas virtuais 
como instrumento de aquisição de conhecimento e circulação de variados 
tipos de conteúdo, buscou-se analisar as matérias jornalísticas divulgadas 
no ciberespaço, com o intuito de verificar a forma como as instituições jor-
nalísticas noticiam os fatos referentes à violência de gênero. Além disso, 
verificou-se  se contribuem para a formação ética do cidadão, não legiti-
mando desigualdades nem preconceitos entre os gêneros. 

Com vista nos objetivos, foram selecionados, para a análise, três 
jornais online, de acesso gratuito. Analisou-se apenas os casos de violên-
cia contra mulheres que ocorreram no Vale do Aço, região situada ao Les-
te de Minas Gerais,  conhecida como Região Metropolitana do Vale do Aço 
(RMVA),  composta pelas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana 
do Paraíso e Timóteo. Com base no recorte de tempo, pré-estipulado para o 
presente estudo, definimos como marco inicial o ano de 2014 e final 2016. 
Dentro dos recortes estabelecidos, classificaram-se como veículos pertinen-
tes à análise os jornais: Aconteceu no Vale, Diário do Aço e Diário Popular. 

Para atingir os fins da pesquisa, utilizou-se como metodologia a Aná-
lise de Conteúdo (AC), objetivando-se a sistematicidade de uma perspec-
tiva quantitativa e qualitativa. Analisamos a incidência das notícias, que 
tocam na temática de violência contra mulheres, assim como na construção 
discursiva das matérias publicadas, a fim de constatar se há ambiguidades 
ou tendencialismos que atentem contra os valores morais vigentes e neces-
sários ao exercício da cidadania, em especial das mulheres.

Para cumprir com o requisito de sistematicidade, destacamos o em-
prego da metodologia de Análise de Conteúdo, segundo os critérios propos-
tos por Duarte e Barros (2008, p. 288), para os autores: 

O desenvolvimento do método de análise de conteúdo é o 
resultado da contribuição de diversos autores. Entre as ten-
dências metodológicas existentes, encontra-se a proposta 
da pesquisadora francesa Laurence Bardin (1988). (...) Em 
sua concepção original, a autora estruturou o método da 
análise de conteúdo em cinco etapas: (3.1) Organização da 
análise; (3.2) A codificação; (3.3) A categorização; (3.4) A 
inferência; (3.5) O tratamento informático.

Levando-se todos esses aspectos em consideração, foram rastreadas, 
codificadas e analisadas um total de 187 notícias. Após o rastreamento das 
matérias, as notícias foram codificadas, conforme as orientações de Bauer, 
citado por Barros (2008, p. 295). Para o autor, a codificação é um processo 
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que facilita a análise e possibilita fidedignidade dos resultados, como bem 
explica:

Uma folha de codificação é uma página quadriculada com 
uma célula reservada para cada código. O codificador irá co-
locar seu julgamento para cada código na célula designada. 
Uma vez completa a codificação, todos as folhas de codifica-
ção são juntadas e seus dados transferido para um compu-
tador visando à análise dos dados.  (OP. CIT. 2008, p. 295).

Com base no exemplo de formulário de codificação4 proposto pelo au-
tor, desenvolvemos uma estrutura de codificação (semelhante ao da obra). 
Em posse dos formulários de codificação os dados obtidos foram ordenados 
em unidades de registros, com objetivo de tornar o montante de informa-
ções inteligíveis, e assim facilitar o processo de inferência5.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os registros das notícias, entre os anos de 2014 a 2016, apontam 
uma maior incidência de matérias que abordam casos de violência contra 
mulheres, no ano de 2015, nos três jornais analisados. Conforme indicam 
os dados da tabela 1.

Tabela 1: Distribuição das notícias veiculadas nos jornais do Vale do Aço (2014 – 2016) 

NÚMERO DE NOTÍCIAS POR JORNAL ANALISADO (2014-2016)

Jornal
Ano

2014 2015 2016 TOTAL DE NOTÍCIAS POR JORNAL
Aconteceu no Vale 13 16 9 38

Diário do Aço 36 49 26 111
Diário Popular 8 16 14 38

TOTAL DE NOTÍCIAS POR 
ANO 57 81 49 187 (Total bruto)

Fonte: Arquivo do autor.

Com base na tabela, podemos observar as oscilações entre o número 
de notícias, por período e jornais analisados. Tal relação é esquematizada 
no gráfico 1, que ilustra os resultados.

Gráfico 1: Distribuição das notícias veiculadas nos jornais do Vale do Aço (2014 – 2016).

Fonte: Arquivo do autor.

4-O formulário de codificação proposto pelo autor da obra “Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação” encon-
tra-se disposto nas paginas 296 e 297. Nota autoral. 
5-Inferência: “Trata-se do momento mais fértil da análise de conteúdo, estando centrada nos aspectos implícitos 
mensagem analisada.” (BARROS. 2008, P. 298).
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Os dados acima expressam uma considerável variação no número de 
notícias, abordadas por jornal. Sendo que o jornal Diário do Aço despontou 
como o veículo jornalístico que mais noticiou casos de violência contra mu-
lheres. Em face às disparidades entre os números de notícias publicadas por 
jornal analisado, destacamos o pensamento de Correia (2007, p. 61), para 
ela “Muitos são os motivos que levam a fazer uma notícia, muitas, também, 
são as notícias, daí a dificuldade de selecioná-las.” As exposições da autora 
lançam luz às limitações de se inferir se o número de matérias publicadas 
por jornal equivale ao comprometimento das instituições jornalísticas com as 
questões em pauta. Desse modo, analisou-se as notícias, a fim de ordená-las 
em grupos e categorias para possibilitar as devidas inferências. 

Análise dos jornais Aconteceu no Vale, Diário do Aço e Diário Popular

Em conformidade com o compromisso ético demandado pela legisla-
ção, destaca-se que, em 100% das notícias analisadas, os veículos em ques-
tão não incitaram o preconceito de gênero, valores distorcidos que atentam 
contra a dignidade das mulheres, ou que legitimem a violência contra o pú-
blico feminino. Porém, parte das matérias analisadas apresentam carências, 
sobretudo no que tange à não problematização das matérias veiculadas. 

Considerando-se que do total de 187 matérias publicadas, 53% refe-
riram-se a crimes sexuais (estupros consumados ou intentados), 40% a ho-
micídios (consumados o intentados), sobrescreve-se nas matérias uma ex-
cessiva exploração da “macroviolência” praticada contra as mulheres, como 
repetição maquiada. Isto é, diz-se o mesmo de maneira repetitiva. Sob um 
ponto de vista analítico, observa-se que em 84% do total de matérias anali-
sadas não se percebeu reportagens reflexivas, ou educativas6 que apontem 
saída para o quadro abordado. A tabela 2 esquematiza os resultados.

Tabela 2: Distribuição percentual das matérias por jornal e confronto com a natureza reflexiva das matérias.

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE NATUREZA REFLEXIVO E/OU EDUCATIVO 
(2014- 2016)

JORNAL NÃO SIM TOTAL GERAL
Aconteceu no Vale 37 1 38

Diário do Aço 89 22 111
Diário Popular 36 2 38
TOTAL GERAL 162 25 187

Fonte:Arquivo do autor.

Os resultados dispostos permitem identificar equívocos na cobertura 
da violência, levando-se em consideração que a missão do jornalista é insti-
gar reflexão a fim de propiciar a superação ou minimização dos problemas. 
Correa (2009, p. 05) aborda a questão nos seguintes termos: 

O jornalismo refere-se a objectos, pessoas e estados de 
coisas do mundo que se identificam relevantes e actuais: 
actuais, no sentido em que se realizaram normalmente há 

6-Matérias educativas: que instigam à reflexão acerca das questões em pauta, através da apresentação dos recursos 
de auxilio as vitimas, do incentivo à denúncia ou mesmo pela preocupação de informar telefones que possam ser úteis 
às vítimas ou a quem deseja denunciar um ato de violência cometido contra terceiros. Nota autoral. 
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pouco tempo e transportam alguma espécie de urgência no 
seu conhecimento; relevantes no sentido em que repercu-
tem sobre o mundo da vida das audiências. 

Diante do exposto, sobrescreve-se que a urgência das questões de 
gênero orbita em torno da superação da violência, em última instância, a 
promoção da equidade entre os gêneros. Considerando-se que em apenas 
16% das notícias analisadas destaca-se construção narrativa de natureza 
educativa, pode-se dizer que os jornais contribuíram para a transformação 
do status quo?

As notícias veiculadas nos três jornais em geral expressam uma ex-
clusiva preocupação com a “macroviolência” praticadacontra as mulheres, 
consolidada na forma de estupro, homicídio, agressão física etc., não sendo 
tematizadas as formas de “violência cotidianas”. A esse respeito Pereira e 
Pereira (2011, p. 23) expressam: 

A preocupação com a expressão “macro” da violência na 
sociedade atual (essa que aparece no crime organizado, na 
corrupção generalizada dos diversos órgãos público, nas 
guerras entre países, nas relações de dominação exercidas 
pelos países desenvolvidos etc.) e todas as ações que vêm 
sendo realizadas pelos mais diversos grupos da sociedade, 
no sentido de denunciar essa situação e exigir atitudes efi-
cazes que a solucionem, é evidente é necessária. Contudo, 
se só houver destaque e preocupação com esse aspecto 
da violência, corre-se o risco de deixar de lado a “violên-
cia cotidiana, rotineira”, aquela que se comete na própria 
casa, na escola, no trabalho, com os familiares, amigos, 
vizinhos e com o próprio eu. Estas expressões “micro” da 
violência parecem inofensivas, se comparadas à violência 
que a mídia noticia, mas, em sua essência, elas podem ser 
tão nocivas quanto.

A situação se agrava ao considerar, a historicidade das assimetrias de 
gênero frente à parca problematização das notícias. A análise das matérias 
dos três jornais indica que inexistem entrevistas com psicólogos, ou pesso-
as que tematizem a violência fora da esfera criminal, expondo uma reflexão 
ampliada sobra as causas da violência e suas possíveis consequências. 

Em referência ao baixo índice de matérias de natureza educativa, 
sobrescreve-se nessas uma evocação insossa de fragmentos de textos ju-
rídicos. O quadro 1 enfoca os pontos supracitados e evidencia uma nova 
problemática. Qual seja: a presença de um vocabulário repetitivo, que em 
geral se limita a descrever os aspectos mais sórdidos da violência como, 
por exemplo, o número de tiros ou fadas e a possível sentença que recairá 
sobre o acusado (se comprovada a culpa). 
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Quadro 2: Análise das matérias reflexivas e/ou educativas  veiculadas nos Jornais do Vale do Aço (2014 – 2016).

ANÁLISE DAS MATÉRIAS REFLEXIVAS E/OU EDUCATIVAS (2014 – 2016)
Manchete 
da noticia

Trecho em que se evoca a lei na cons-
trução textual da matéria 

Há a 
menção 
de pos-
síveis 
anos de 
reclu-
são?

Repeti-
ções de 
conteú-
do? 

Informa-
ções de 
serviços 
de auxilio 
as viti-
mas?

  DIÁRIO DO AÇO
Homem é 
preso acu-
sado de 
estupro de 
vulnerável

“Conforme estabelece a Lei 12.015/09, é 
considerado estupro de vulnerável qual-
quer           ação libidinosa praticada contra 
pessoa abaixo de 14 anos, mesmo se não 
houver             consumação do ato. A pena 
é a reclusão, de 8 a 15 anos.”

Sim Sim Não

Homem de 
51 anos 
molesta 
menina de 
11

“O homem pode ser enquadrado na lei 
12.015/2009, que classifica atos como 
dele como              estupro de vulnerável, 
cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão. O 
artigo 217 dessa lei                  afirma que 
é estupro de vulnerável, “ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato             libidi-
noso com menor de 14 anos”.”

Sim Sim Não

Mulher é 
vítima de 
estupro ao 
voltar para 
casa

“A Lei 12.015, que estabelece a punição 
para os crimes de violência sexual define, 
no               Artigo 213, que estupro é 
constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a             ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com 
ele se pratique outro ato               libidi-
noso.
A pena é a reclusão em regime fechado, 
de seis a dez anos. Se, da conduta resulta 
lesão                  corporal de natureza gra-
ve ou se a vítima é menor de 18 ou maior 
de 14 anos, a pena                   sobe para 
o mínimo de oito anos e o máximo de 12 
anos de prisão.”

Sim Sim Não

Suspeito de 
estupro é 
preso pela 
polícia

“A Delegacia de Mulheres de Ipatinga 
fica na rua Pedras Preciosas, 755, bairro 
Iguaçu. O               telefone de contato é 
(31) 3821-5156. Denúncias também po-
dem ser feitas pelo            disk-denúncia 
181 e 190.”

Não Não Sim

Estupro de 
vulnerável 
em Ipatinga 
e Ipaba

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção carnal 
com             pessoa menor de 14anos. 
É considerado estupro de vulnerável pelo 
fato de a vítima não                ter 
maturidade intelectual ou discernimento 
válido para consentir relações sexuais. A           
pena pela prática do estupro comum é de 
6 a 10 anos de reclusão e a de estupro de                   
vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão. 
No caso dos menores de 14 anos, a lei                  
considera estupro mesmo se não houver 
conjunção carnal.”

Sim Sim Não

Menina de 
11 anos é 
estuprada 
no Limoeiro

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção carnal 
com             pessoa menor de 14anos.
[...]” 

Sim Sim Não

Dois crimes 
de estupro

“A pena pela prática do estupro comum é 
de 6 a 10 anos de reclusão e a de estupro 
de                    vulnerável é de 8 a 15 
anos de reclusão.”

Sim Sim Não

Acusado de 
estuprar a 
filha

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção carnal 
com             pessoa que tem até 14 anos 
incompletos. [...]”

Sim Sim Não

Acusado de 
estuprar a 
filha

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção carnal 
com             pessoa que tematé14 anos 
incompletos. [...]”

Sim Sim Não
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Primo é 
acusado de 
estupro de 
vulnerável

“Apesar de não ter consuma do o ato se-
xual, o caso é tratado como estupro de 
vulnerável.                Conforme estabelece 
a Lei 12.015/2009, estupro de vulnerá-
vel, é a conjunção carnal,            bem 
como qualquer ato libidinoso praticado 
por adulto contra uma pessoa com menos             
de 14 anos.
[...]. Apesar da gravidade do crime e das 
penas impostas aquém o pratica, são fre-
qüentes os                casos denunciados no 
Vale do Aço. Essa ocorrência é a segunda 
da semana, na região.               Terça-fei-
ra um homem foi preso no bairro Iguaçu, 
acusado de abusar da enteada, de oito               
anos.”

Sim Sim Não

Lei Maria 
da Penha e 
Estupro de 
Vulnerável

“Caso o acusado não consiga provar sua 
inocência, poderá responder inquérito 
policial            por dois crimes, um pre-
visto na Lei Maria da Penha (agressão à 
mulher) e, outro,               estupro 
de vulnerável.  A Lei 12.015/2009 consi-
dera estupro de vulnerável, a conjunção           
carnal, bem como qualquer ato libidinoso 
praticado por adulto contra uma pessoa 
com             menos de 14 anos. A pena 
prevista é de reclusão de 8 a 15 anos.”

Sim Sim Não

Dois crimes 
de estupro 
em apura-
ção

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção car-
nal com             pessoa que tem até 14 
anos incompletos ou que tenha deficiên-
cia mental. [...]”

Sim Sim Não

Adolescente 
alega que 
estava em 
cárcere pri-
vado

“Cárcere privado é deter alguém indevi-
damente (ilegalmente), ou seja, é impedir 
alguém            de exercer seu direito de ir 
e vir, como a lei garante ato dos cidadãos 
brasileiros. Não                  importa se 
a pessoa é menor de idade, cônjuge, ou 
deficiente mental.
A prática do delito contra um cônjuge, 
ascendente, descendente ou maior de 60 
ou              menor de 18 anos faz com 
que ele se torne mais grave (qualificado) 
e, por isso, apena                  prevista pela 
lei é maior. A reclusão sobe de um a três 
anos para dois a cinco                 anos. 
(Artigo 148 do Código Penal Brasileiro).”

Sim Não Não

Menina de 
13 anos é 
estuprada

“A Lei 12.015/2009 considera estupro 
de vulnerável, a conjunção carnal, bem 
como            qualquer ato libidinoso pra-
ticado por adulto contra uma pessoa com 
menosde14anos[...].”

Sim Sim Não

Mulher é 
esfaqueada 
pelo ex-ma-
rido

“Quando for preso, Rogério Nazaré será 
enquadrado na lei 11.340/2006, que deu 
nova           redação ao parágrafo nono 
do artigo 129 do Código Penal. A nova 
redação estabelece              que se a 
lesão for praticada contra o cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou                
tenha convivido, a pena passa a ser a 
detenção, de três meses a três anos de 
prisão.”

Sim Não Não

Trio é inves-
tigado por 
estupro de 
vulnerável

“A Lei 12.015/09 considera estupro de 
vulnerável o assédio ou conjunção carnal 
com             pessoa que tem até 14 anos 
incompletos. [...]”

Sim Sim Não
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Denúncia de 
estupro é 
investigada

“De acordo com a  Lei 12.015, de agosto 
de 2009 , é considerado estupro de vul-
nerável              manter relações sexuais 
ou praticar atos libidinosos com pessoa 
menor de 14 anos.
Quando o caso envolve uma pessoa que 
ainda não completou 14 anos, o acusado 
é               investigado e processado por 
iniciativa do estado e responde pelo estu-
pro de vulnerável.             A pena prevista 
é de 8 a 15 anos de reclusão.
Além de menores de 14 anos, são con-
siderados vulneráveis pessoas com sofri-
mento            metal ou em outras cir-
cunstâncias que não têm discernimento 
do que fazem nem tem              condições 
físicas de se defender. Neste caso, nem 
se a vítima ou família a firmarem que               
foi uma relação consentida, o processo 
deixa de existir.”

Sim Sim Não

Do Face-
book ao es-
tupro

“A delegada Lívia Athaí de fez um aler-
ta aos pais, que devem ter conhecimento 
dos sites               acessados pelos fi-
lhos. “Os pais não tem que proibir, mas 
precisam dialogar mais com              os 
filhos, procurar ter conhecimento do que 
eles acessam na internet, com quem eles              
conversam. É uma relação de proximida-
de, um vigiar educando, e não reprimin-
do. Todo             cuidado é pouco nesses 
casos”, afirmou.
A delegada explicou que o caso da ado-
lescente ainda está em investigação e só 
com a                conclusão do inquérito 
será possível constatar se houve ou não 
estupro. “Não há             presunção de 
violência sexual, se analisarmos pela ida-
de da vítima. Só consideramos            es-
tupro de vulnerável quando a vítima tem 
13 anos ou menos e, nesse caso, ela tem 
16                 anos. Aos olhos da lei ela 
possui discernimento da sua própria con-
duta. Mas caso ele               tenha colocado 
algo na bebida dela ou drogado a vítima, 
podemos considerar como             estu-
pro”, detalhou.
Lívia Athaí de acrescentou que, no Vale 
do Aço não são comuns as ocorrência 
sem que               as pessoas são agre-
didas após marcar encontros pelas redes 
sociais. “O mais frequente             são 
mais casos de término de namoro em que 
uma das partes expõe fotos íntimas. Mas                
esse caso ainda será investigado”, con-
cluiu.”

Não Não Não
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Menina é 
vítima de 
estupro

“A Lei 12.015/09 considerado vulnerável 
o assédio ou conjunção carnal com pes-
soa que             tem até 14 anos incom-
pletos ou com a pessoa que tem alguma 
enfermidade ou doença               mental e 
não tem discernimento para saber o que 
está fazendo ou qualquer outra              si-
tuação em que a pessoa não possa ofere-
cer resistência.
Para o crime, a pena é mais alta do que 
a pena do estupro simples (grifo nosso). 
A pena de estupro                   comum 
é de 6 a 10 anos de reclusão e a de es-
tupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de                      
reclusão.
Enquanto nos casos de estupro de maio-
res de 14 anos o criminoso responde in-
quérito e               processo criminal a par-
tir de uma queixa ou ocorrência policial, 
nos casos que             envolvem menores 
de 14 anos, a Polícia Judiciária e o Minis-
tério Público atuam por              “dever 
de ofício”, ou seja, mesmo sem queixa ou 
ocorrência policial ao acusado do crime               
é processado. Isso ocorre porque a lei 
brasileira determina que o Estado seja             
responsável, também, pelas pessoas com 
menos de 14 anos.”

Sim Não Não

Crime se-
xual

“Os casos que envolvem agressão sexual 
contra crianças têm sido frequentes e a 
polícia              orienta aos pais que sejam 
cautelosos ao deixar os filhos na compa-
nhia de terceiros.               Veja baixo 
outros casos registrados recentemente 
no Vale do Aço:”

Não Não Não

Estupro de 
vulnerável é 
investigado

“O acusado foi detido e conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil. Se as investiga-
ções               apontarem que ele cometeu 
mesmo o crime, será indiciado pelo crime 
de estupro de              vulnerável.
Mesmo sem conjunção carnal, a Lei 
12.015/2009 trata como estupro de vul-
nerável,            casos como esse, em 
que um adulto assediou uma pessoa com 
menos de 14 anos. A                pena pre-
vista para este crime vai de 8 a 15 anos 
de prisão.”

Sim Sim Não

DIÁRIO POPULAR
Jovem é 
condenado 
a 25 anos 
por matar 
sogra e es-
faquear es-
posa

“IPATINGA  – Um jovem de 24 anos foi 
condenado a mais de 25 anos de prisão 
pela morte da sogra e                     pela 
tentativa de homicídio contra a esposa, 
crimes ocorridos em 2014, no bairro Bom 
Jardim.               Emerson Sá do Vale 
foi julgado na última terça-feira (5) no 
Fórum de Ipatinga, e foi sentenciado por                  
feminicídio (crime contra a mulher) de 
acordo com a nova Lei Federal nº 13.104 
de 2015, inserida no                  Código 
Processual Penal.”

Não Não Não

Preso ho-
mem acu-
sado de 
estupro

“A delegada destacou a importância das 
mulheres procurarem a polícia e denun-
ciarem os casos. “O               nosso papel 
é esse, dar uma pronta resposta para a 
sociedade. Caso existam outras vítimas 
de crimes                 sexuais, que por 
receio não queiram levar o fato a socie-
dade, elas podem procurar a Polícia Civil 
e                  fazer a denúncia. Estamos 
aqui apara atender e colocar os crimino-
sos na cadeia”, reforçou.”

Não Não Não

ACONTECEU NO VALE
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Homem é 
preso acu-
sado de ali-
ciar criança 
de 8 anos 
em Ipatinga

“Ele foi encaminhado para o Centro de 
Remanejamento do Sistema Prisional de            
Ipatinga e está enquadrado no artigo 241 
D do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te               (ECA).
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar 
ou constranger, por qualquer meio de           
comunicação, criança, com o fim de com 
ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela             
Lei nº 11.829, de 2008)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa. (Incluído pela Lei nº11.829,de                  
2008)
Parágrafo único. Nas mesmas penas in-
corre quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, 
de             2008)
I – facilita ou induz o acesso à criança de 
material contendo cena de sexo explíci-
to                ou pornográfica com o fim de 
com ela praticar ato libidinoso; (Incluído 
pela Lei nº               11.829, de 2008)
II – pratica as condutas descritas no caput 
deste artigo como fim de induzir criança                
a se exibir de forma pornográfica ou se-
xualmente explícita. (Incluído pela Lei nº             
11.829, de 2008”

Sim Não Não

Fonte: Arquivo do autor.
Nota: Os fragmentos de notícias dispostos, na coluna (2) da tabela acima foram Retirados dos Jornais (Aconteceu no 
Vale, Diário do Aço e Diário Popular)

Apesar da menção às leis apresentar um caráter informativo de im-
portância inequívoca, a temática poderia ser mais bem explorada. Questão 
latente ao se constatar que em 96% das vezes que a Lei é mencionada, há 
uma fixação na menção de possíveis anos de reclusão que os transgresso-
res podem enfrentar. O quadro se agrava frente à repetição do conteúdo 
textual das matérias, com se pode observar nos “recortes” de notícias dis-
postos na coluna dois. 

No que tange às referências feitas à Lei Maria da Penha, grosso modo, 
destaca-se a “expectativa” no prolongamento da sentença do condenado, 
fator que recai novamente nos pontos já mencionados. Muito embora a Lei 
Maria da Penha tenha sido criada com o objetivo de coibir a violência contra 
as mulheres, seja essa nas modalidades física, moral ou simbólica, a Lei 
11.349 não se restringe à esfera punitiva. Na seção III, da referida Lei, no 
artigo 23, p.5 consta que poderá o juiz conceder à vítima medidas proteti-
vas de urgência que preveem “auxílios” como os itens listados abaixo: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial 
ou comunitário de proteção ou de atendimento.
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependen-
tes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo 
dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos. (Lei nº11340, 2006, p. 5)

Pensando que a violência nasce das desigualdades sociais, e que mui-
tas vezes as vítimas mantêm ampla dependência emocional e financeira de 
seus algozes, os critérios supracitados poderão produzir esperança na trans-
formação social. Essa é uma discussão necessária! Diante dos pontos enfo-
cados pelos jornais destaca-se a questão: qual lógica reside em mencionar 
tais fatos? Pressupõe-se que violência vende! Mas noticiar medidas legais 
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que ponham freio à violência também tem mercado, haja vista, os esforços 
empreendidos no combate a tais práticas. Por isso é importante que os pro-
fissionais da mídia tematizem a violência, sob novas perspectivas.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo refletir sobre o enfoque jornalístico 
dado à “violência de gênero”, de modo específico, verificar se a mídia lo-
cal coloca em evidência a prática dos valores éticos, morais e necessários 
ao exercício da cidadania. A partir da análise dos resultados, constatou-se 
que, paradoxalmente, um ponto crítico e limitante nos jornais analisados 
(Aconteceu no Vale, Diário do Aço e Diário Popular) é justamente a exces-
siva fixação dos veículos pelo factual, ao invés de ampliarem as discussões 
envolvendo uma temática tão importante como a questão da violência de 
gênero, e por não exporem outras vozes que tragam novas e relevantes 
questões sociais.

Dessa forma, transparece que a tematização sobre a violência de gê-
nero “parece estar na ordem natural das coisas,” como bem explica Bour-
dieu (2012, p. 100) ao tratar sobre o tema:

Realmente, é claro que o eterno, na história, não pode ser 
senão produto de um trabalho histórico de eternização.O 
que significa que, para escapar totalmente do essencialis-
mo, o importante não é negar as constantes e as invariá-
veis, que fazem parte, incontestavelmente, da realidade 
histórica: é preciso reconstruir a história (...)

Ou seja, nas sociedades contemporâneas, o trabalho de reconstrução 
histórica é quase impensável sem a visibilidade adequada por parte das 
mídias.  Pensando na superação das relações conflituosas de gênero, des-
taca-se, portanto, como fator de relevância, justamente, a necessidade de 
identificar estratégias que desmascarem o que aparentemente encontra-se 
oculto no jogo de poder entre as partes conflitantes. É isso que propõe e 
requer um jornalismo alinhado aos princípios éticos da profissão e seu com-
promisso social, não somente de informar, mas também de propiciar uma 
reflexão sobre o tema em pauta.
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RUA, CASA E COMIDA-OS CORPOS E ESPAÇOS DE MULHERES NA 
LITERATURA, NO CINEMA E NA TV

 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE
VERÔNICA ALMEIDA SANTOS 

IFBA - Instituto Federal da Bahia

Neste trabalho, analisaremos comparativamente quatro personagens 
femininas — Luísa, Leopoldina/Leonor, Juliana e Joana — do romance O Pri-
mo Basílio, escrito por Eça de Queirós e publicado em 1878, da minissérie 
homônima, de 1988, e do filme, também homônimo, de 2007, ambos diri-
gidos por Daniel Filho. Procuraremos verificar como personagens interagem 
com o espaço social, caracterizando-se em suas ações, vestimentas, dis-
cursos e alimentação. A adoção dessa perspectiva tem relação com o olhar 
que passamos a destinar às personagens femininas ao longo da análise. No 
início da pesquisa, procuramos comparar1 as personagens femininas a “re-
ceitas” — que circularam e circulam em revistas de boas maneiras, jornais, 
textos legais e compêndios de história — de donas de casa burguesas e 
de criadas dessa burguesia. Ao longo da análise, no entanto, fomos dando 
cada vez mais importância para a interação das personagens com seus es-
paços de circulação. A mudança deveu-se à constatação de que Daniel Filho 
manteve determinadas características das personagens, apesar das mu-
danças no espaço da narrativa. De 1981, data da veiculação da minissérie, 
até 2007, ano de lançamento do filme, o diretor da Globo manteve escolhas 
que davam às suas personagens características diferentes das que Eça cria-
ra no século XIX, apesar de, na minissérie, Daniel Filho ter sido mais “fiel” 
à narrativa eciana e ter procurado recriar a ambientação do texto original: 
a Lisboa do século XIX. Vislumbramos uma possibilidade de compreender 
essas escolhas do diretor da Globo considerando o conceito de espaço so-
cial da geografia, que fomos buscar em Milton Santos, e as elaborações que 
Roberto DaMatta faz da casa, da rua e da comida.

Milton Santos afirma que o espaço é constituído: “[...] Por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistema de objetos e sis-
temas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único 
no qual a história se dá.” (SANTOS, 2006, p.39). O homem — do sistema 
de ações — e ambiente estão, portanto, relacionados complexa e indissocia-
velmente: “o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas 
1  Publicamos um recorte desta pesquisa (a que compara personagens a modelos de senhoras e criadas) nos Anais 

do XXVI Congresso Internacional da ABRAPLIP (FONTES; ANDRADE, 2017).
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sociais, uma estrutura subordinada e subordinante. É como as outras instân-
cias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de certa autono-
mia.” (SANTOS, 1978, p. 145). Esse comprometimento entre objetos e ações 
que configuram uma “estrutura subordinada e subordinante” permitem con-
siderar a organização espacial de uma dada obra literária, de um filme ou de 
uma minissérie como uma estrutura relacionada aos objetos e às ações das 
personagens. Os personagens e suas ações constituem e são constituídas 
pelo espaço, mas eles não são os únicos a definir a configuração espacial de 
uma narrativa. Há que considerar o autor, o diretor, o roteirista, o ator… Aqui, 
neste texto, não vamos aprofundar a análise dessa relação entre, mas vamos 
tratar dela, também.

O espaço das três obras é, predominantemente, a casa: brasileira 
da metade do século XX, no filme, e lisboeta, do século XIX, no romance 
e da minissérie, que propõe fidelidade ao texto de Eça. Casa que podemos 
encontrar mesmo quando consideramos o “Paraíso”, em que Luísa e Basílio 
vão viver momentos de luxúria. Não por acaso, Basílio, no bilhete que envia 
à prima, apresenta o lugar como ninho:

Meu amor — dizia Basílio — por um feliz acaso descobri o 
que precisávamos, um ninho discreto para nos vermos... 
— E indicava a rua, o número, os sinais, o caminho mais 
perto. —...Quando vens, meu amor? Vem amanhã. Batizei 
a casa com o nome de Paraíso; para mim, minha adorada, 
é com efeito o Paraíso. Eu espero-te lá desde o meio-dia; 
logo que te aviste, desço (I, p. 581, grifos do autor)2

Esse ninho, para Roberto da Matta, não se resume apenas ao local 
físico, mas também a um lugar moral, onde o indivíduo pode ser ele mes-
mo, sem restrição, e exercer a sua própria autonomia. A casa é “um espaço 
definitivamente amoroso onde a harmonia deve reinar sobre a confusão, a 
competição e a ordem.”. A casa é lugar do aconchego e do amor. Fora dela, 
está a rua, que é o lugar da “luta” e da “batalha”, um

espaço cuja crueldade se dá no fato de contrariar frontal-
mente todas as nossas vontades. Daí por que dizemos que 
a rua é equivalente à “dura realidade da vida”. O fluxo da 
vida, com suas contradições, durezas e surpresas, está cer-
tamente na rua, onde o tempo é medido pelo relógio e a 
história se faz acrescentando evento a evento numa cadeia 
complexa e infinita. Na rua, então, o tempo corre, voa e 
passa. (DAMATTA, 1986, p. 20)

A rua não é lugar da aridez, mas é, certamente, o espaço da ausên-
cia: do amor, da amizade e prazer. Pelo menos de um prazer diferente do 
que sente na casa: a rua é “o sexo e o trabalho”, por isso “se a mulher é da 
rua, ela deve ser vista e tratada de um modo. Trata-se, para ser mais preci-
so, das chamadas mulheres da ‘vida’, pois rua e vida formam uma equação 
2  Os trechos da obra de Eça de Queirós foram retirados da edição, em quatro volumes, publicada pela editora Aguilar, 

sob a coordenação de Beatriz Berrini. Nas citações, referir-nos-emos simplesmente aos volumes (I, II, III e IV) e às 
páginas.
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importante no nosso sistema de valores.” (DAMATTA, 1986, p. 20-21). A rua 
compensa a casa e a casa equilibra a rua. Por isso “vivemos numa sociedade 
onde casa e rua são mais que meros espaços geográficos. São modos de ler, 
explicar e falar do mundo.” (DAMATTA, 1986, p. 20)

Roberto DaMatta está se referindo à casa e à rua brasileiras, mas 
nossa tradição portuguesa e a maneira como ele concebe os dois espaços — 
ou os dois “modos de ler, explicar e falar do mundo” — nos permitem aplicar 
os conceitos a outras casas e ruas, que não estão demarcadas por muros 
ou cercas, elas se estabelecem numa complexa relação entre ações, obje-
tos, como afirma Milton Santos, e sujeitos, que podemos acrescentar, como 
elemento que concretiza a ação e “lê o mundo”. Acrescentar os sujeitos à 
equação nos permite avançar para a o estudo da relação entre espaços e 
seus personagens, criados com palavras, na obra eciana, e corporificados 
pelos atores e atrizes, no cinema e na TV. A concepção de casa e rua po-
dem, portanto, ser aplicados a outros universos sociais, mesmo que seja 
para perceber que esses dois espaços não estão sempre distintos e podem 
se sobrepor e se rasurar, em determinadas circunstâncias.

Projetar rua e casa aos nossos “espaços” literários, fílmicos e televisi-
vos amplia os caminhos para reflexão sobre personagens, objetos e ações. 
Antes de fazê-lo, no entanto, vamos ainda nos apropriar da categorização 
que DaMatta faz de comida e de alimento, e como ele a relaciona à casa e à 
rua. Para o sociólogo, “nem tudo que alimenta é sempre bom ou socialmen-
te aceitável. Do mesmo modo, nem tudo que é alimento é comida.” (1986, 
p. 36). O alimento é o que se relaciona à subsistência, e a comida:

é tudo que se come com prazer, de acordo com as regras 
mais sagradas de comunhão e comensalidade. Em outras 
palavras, o alimento é como uma grande moldura; mas a 
comida é o quadro, aquilo que foi valorizado e escolhido 
dentre os alimentos; aquilo que deve ser visto e saboreado 
com os olhos e depois com a boca, o nariz, a boa compa-
nhia e, finalmente, a barriga .(DAMATTA, 1986, p.36-37)

O alimento configura-se no espaço da rua e a comida, no da casa. 
Não por acaso, para falar de alimento, DaMatta dá o exemplo do fast-food:

Os americanos, sabemos, inventaram a chamada fast-food 
(alimento rápido) e, por causa disso mesmo podem co-
mer em pé, sentados, com estranhos ou amigos, sós ou 
acompanhados. [...] e uma de suas preocupações básicas 
é, com raras exceções, comer para viver, comer [...] é um 
ato [...] profundamente individual (DAMATTA, 1986, p.36)

A solidão, a ausência e o alimento estão na rua; e o aconchego, o amor 
e a comida estão na casa. Em O primo Basílio, essa distinção entre comida e 
alimento, entre casa e rua, é uma chave de leitura importante para entender 
vários aspectos da obra, entre eles a configuração do feminino e seus espa-
ços de circulação. Neste artigo curto não poderemos tratar de todas as cenas 
em que as mulheres se fazem presentes, por isso vamos pinçar algumas que 
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já havíamos considerado em trabalho anterior e em que a relação entre rua-
-alimento e casa-comida estão evidentes.

Nas três obras, há um jantar em que comem e conversam Luísa e 
amiga de colégio, Leopoldina/Leonor. Na edição das Obras Completas, a 
cena, desde a chegada de Leopoldina até sua saída da casa de Luísa, vai 
da página 561 à 569, do capítulo X. Na minissérie, a ceia ocorre no capítulo 
4, de 24min a 32min. No filme, o jantar dura apenas 2 minutos, de 18min 
a 20min. No romance e na minissérie, a comida é o bacalhau, com alho, 
acompanhado de vinho e champanhe. No filme, o prato é “qualquer coisa 
sem alho”. Nas três obras, Leopoldina é uma mulher bonita (Beth Goulart, 
na minissérie, e Simone Spoladore, no filme) de corpo perfeito, desejada 
pelos homens, mas conhecida e criticada por manter amantes. “Maçaneta” 
e “Pão e Queijo” são dois epítetos pelos quais ela é conhecida e que reve-
lam o julgamento social: (quase?) prostituta. Por ter essas características, 
não se recomenda que as mulheres direitas e fiéis recebam Leopoldina para 
jantar ou conversar, porque com ela vem a rua, manchando o espaço do-
méstico com a “sujeira” do asfalto ou do macadame e, principalmente, com 
a libertinagem dos amantes e os prazeres do sexo devasso e despudorado, 
que a burguesia não rejeita, mas quer manter nos limites da rua. Será sem-
pre cúmplice do pecado aquele que traz Leopoldina/Leonor para dentro de 
casa. No filme e na minissérie, deixa-se claro que Leopoldina/Leonor define 
a visita. Naquele, ouvem-se palmas, Juliana vai abrir a porta e entra Leo-
nor, que só se desculpa: “Desculpe vir assim sem avisar, mas tenho tanta 
coisa pra te contar”, diz Leonor, assim que passa pela porta de entrada. E a 
Leopoldina da TV afirma: “Estive para jantar fora com Fernando. Pra dizer 
a verdade nem sabia aonde. Não temos dinheiro. Então eu disse comigo, 
vou visitar a Luisinha.”. No romance, as amigas combinam jantar juntas. 
Leopoldina envia o seguinte bilhete pela criada: “Meu marido vai hoje para 
o campo. Eu vou-te pedir de jantar, mas não posso ir antes das seis. Con-
vém-te?” (I, p. 550). E Luísa sente o prazer antecipado da visita: “Ficou 
muito contente. Havia semanas que a não via... O que iam rir, palrar! E o 
Basílio devia vir às duas. Era um dia divertido, bem preenchido… Foi logo à 
cozinha dar suas ordens para o jantar.” (I, p. 550). Luísa, em Eça de Quei-
rós é ativa na decisão de trazer a rua para dentro de casa. Ela sabe que o 
marido não aprovaria, mas ele está longe e a distância permite o pecado. 
No filme e na minissérie, a rua, licenciosa, devassa, despudorada, invade a 
casa, sem que Luísa tenha tempo de levantar uma barricada.

No romance e na minissérie, Leopoldina quer saciar seu desejo de 
boa comida. E não há como fazê-lo num restaurante incerto, que a pobre-
za do amante permitiria pagar. E nessa impossibilidade de saciar o desejo 
vamos perceber uma oposição entre resistência e invasão, que diferencia 
o romance das outras duas narrativas. Na casa de Leopoldina, o marido 
controla a despensa e proíbe o bacalhau: “Meu marido detesta bacalhau! 
Aquele animal! Eu é a minha paixão. Com azeite e alho!” (I, p. 562). Leo-
poldina, portanto, só pode sentir prazer com sua comida preferida em outra 
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casa. Ou num bom restaurante que um amante rico poderia bancar. Essa 
configuração entre desejo e espaço só está no livro e na minissérie, mas há 
diferenças a considerar. A primeira delas é o estranhamento de Luísa com 
o pedido da amiga. A pena de Eça de Queirós constrói o seguinte diálogo 
entre as amigas: Leopoldina pergunta se há bacalhau e Luísa responde: 
“Devia haver, talvez. Que extravagância! Por quê?” (I, p. 562). Na minissé-
rie, nem há diálogo sobre o desejo de bacalhau. Leopoldina pede e o diretor 
corta a cena. Na sequência, as amigas já estão sentadas à mesa, comen-
do o peixe. No filme, não é o desejo da comida que leva Leonor a visitar a 
amiga, é o prazer da conversa — “tenho tanta coisa pra te contar” —, por 
isso a dona de casa pergunta “jantas comigo?” e imediatamente comuni-
ca à criada: “Ouviu Juliana, Leonor vai jantar comigo”. E a amiga ordena 
“qualquer coisa sem alho, viu, minha filha”. A exclusão do “estranhamento”, 
na minissérie e no filme, e, adicionalmente, no filme, a definição pouco es-
pecífica do cardápio revelam uma configuração diferente para o espaço da 
casa e as relações que as personagens com ele estabelecem. O jogo entre 
passividade e autoridade sobre as definições dos pratos se dá da mesma 
maneira que no episódio do convite. Luísa não é passiva no romance. Como 
manda a etiqueta, controla a casa e dá ordens para o jantar; depois, satis-
faz o desejo da amiga, mas estranha o pedido. No filme e na minissérie, a 
relação com a casa está subordinada ao desejo alheio, uma vez que Luísa 
demonstra aceitar a interferência, sem se opor ou contestar.

Outra diferença importante é a forma da solicitação. No romance, Le-
opoldina pede e o narrador não usa nenhum recurso — como os verbos de 
dizer, por exemplo — para modalizar a fala. Na minissérie, Leopoldina fala 
enfatizando a palavra “bacalhau” e silabando “alho”, abrindo muito a boca e 
mostrando seus dentes perfeitos. E ainda mexe a cabeça e olha para o teto, 
quase virando os olhos, sugerindo um gozo antecipado. No filme, Leopoldi-
na/Leonor não se importa com o prazer gustativo, faz um gesto vulgar e se 
limita a pedir, sem muita ênfase, “qualquer coisa sem alho”.

Se a casa é o lugar do prazer e da comida, o estranhamento de Luísa, 
no romance, revela autonomia e controle na definição do que se vai comer, 
ou seja, ela não abdica do seu papel de senhora e comanda a cozinha, como 
mandam os manuais de boas maneiras que circulavam no século XIX. Para 
a senhora da casa, pedir bacalhau, naquele momento, é uma extravagância 
que ela suporta, mas não entende, pois ordenou outro menu para a oca-
sião. No filme, o controle se limita a comunicar sem definir o cardápio e, na 
minissérie, a vontade de Luísa parece nem existir, já que Leopoldina pede 
o prato e corta-se a cena.

É evidente a passividade de Luísa no filme e na minissérie, uma se-
nhora da casa que hesita e atribui o controle do cardápio e da casa aos seus 
convidados e às criadas. Luísa não tem autoridade sobre o espaço que de-
veria gerir, nem para definir o dia e da hora da visita. A casa está maculada 
nas três narrativas, mas, no romance, Luísa mantém alguma autonomia 
sobre o espaço e pode resistir à invasão da rua. No filme e na minissérie, 
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ela está indefesa, sem barricadas, sem portas. No romance, respeita-se a 
etiqueta burguesa, que dá a impressão de resistência e revela portas aber-
tas, mas não escancaradas.

Outro aspecto importante nessa cena do jantar é o estado de espírito 
de Luísa e os comportamentos à mesa. Na minissérie e no filme, as duas 
amigas parecem felizes à mesa, riem, contam casos e comem como gulosas: 
abocanham garfadas, umas atrás das outras, devoram sem mastigar e falam 
de boca cheia, lançando perdigotos, pedaços de bacalhau, vinho e champa-
nhe — que misturam sem critério — sobre a mesa, sobre os pratos e traves-
sas. É um prazer, novamente, exagerado, animalizado, de uma verdadeira 
orgia. À mesa, a casa é a rua, apesar da comida. As amigas não saboreiam 
os pratos, engolem a comida ou, na categorização de DaMatta, o alimento.

Os temas da conversa, no filme, se reduzem a vagos episódios do co-
légio, do qual teriam pulado o muro para encontrar namoradinhos. Conver-
sam sobre isso, como se estivessem numa mesa de bar, contando anedotas, 
sem muita importância. Depois dançam, fumam e acabam de pernas pro 
ar. Na minissérie, depois de comer, Leopoldina senta ao piano e as amigas 
cantam em coro, rindo à larga. Cambaleantes, com a voz caricatural dos 
bêbados, lenta e hesitante, entrecortada de soluços, vão para o sofá e fa-
lam sobre as delícias de ser homem: viagens, carruagens, teatro, charutos. 
Luísa parece gostar da possibilidade de sair pelo mundo, mas tem dúvida e 
diz que a felicidade poderia estar na casa, nos filhos, no seu homem. Leo-
poldina diz que filhos são uma prisão e abortaria se os concebesse. Nesse 
ponto, elas estão sentadas e os corpos se aproximam. Luísa pergunta: “não 
te incomodas de pecar ?”. Leopoldina hesita e Luísa repete a pergunta. A 
amiga então diz, com olhar triste, que se sentiria culpada, se tivesse um dia 
tivesse abortado. Vivaz, logo muda o motivo do pecado, aproxima a boca do 
rosto de Luísa e diz sensualmente, sorrindo: “quanto ao Fernando, agora… 
um pecadinho tão bom… tão galante”, sorri, levanta-se e se prepara para ir 
ao encontro do outro prato: o amante. O discurso da rua também chega à 
casa, mas de forma ligeira, sem questionamentos, sem reflexão. São duas 
mulheres burguesas falando frivolamente de futilidades.

O discurso da rua também está no romance escrito por Eça, mas há 
várias diferenças: a começar pelo número de tópicos e a riqueza de deta-
lhes de cada um. Diverso é também o tratamento dado à cena e às ações. 
Como não podemos falar de tudo, vamos pinçar quatro diferenças: o estado 
de espírito de Luísa, o comportamento de Leopoldina à mesa, a conversa 
sobre os sentimentos e a censura que Luísa faz à promiscuidade da amiga.

Luísa, ao receber Leopoldina, está triste, exasperada e irritada com 
o falatório da vizinhança, que maldiz as visitas diárias do primo. Ela já está 
envolvida no jogo de sedução e nutre desejo pela aventura adúltera, mas 
sente-se capaz de resistir à tentação. Naquele dia o primo não veio e ela se 
entristece com a ausência de um amante a quem ainda não se entregou. 
Essa tristeza vai se manter em quase todo o jantar. A dona de casa burgue-
sa que Eça constrói, nesta cena, está triste, desatenta e inapetente — ela 
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não toca na comida e Leopoldina até pergunta: “Não te tentas? Fazes mal!” 
(I, p. 564). O ar distraído preocupa a amiga e é destacado pelo narrador: 
ela tem “o olhar vago” e “saudoso”, suspirava, e “parecia preocupada” (I, p. 
566).  A tristeza de Luísa também se revela no momento do fado. Enquanto 
esperam o bacalhau, Luísa pede a Leopoldina que toque uma música triste: 
“queria alguma coisa triste, doce... O fado! Que tocasse o fado!...” (I, p. 
562). Leopoldina escolhe o fado novo: “a história rimada de um amor in-
feliz. Falava-se nas ‘raivas do ciúme, nas rochas de Cascais, nas noites de 
luar, nos suspiros da saudade’, todo o palavreado mórbido do sentimentalis-
mo lisboeta” (I, p. 562-563).  A música e “os versos entristeciam-na [Luísa] 
um pouco; e com o olhar saudoso seguia sobre o teclado os dedos ágeis e 
magros de Leopoldina” (I, p. 563).

Essa melancolia Luísa vai demonstrar também nas conversas do jan-
tar. Dois temas revelam aspectos inusitados e marcantes da vida de ambas. 
Um são os “sentimentos”, eufemismo para se referir aos relacionamen-
tos homoafetivos. Um sentimento foi motivo de disputa entre as amigas: 
“Lembras-te quando estivemos de mal? [...] Por tu teres dado um beijo na 
Teresa que era meu sentimento” (I, p. 564). Luísa qualifica os sentimentos 
de “tolices”, mas Leopoldina fala deles com saudades, pois “tinham sido as 
primeiras sensações, as mais intensas. Que agonia de ciúmes! Que delírio 
de reconciliações! E os beijos furtados! E os olhares! E os bilhetinhos, e to-
das as palpitações do coração, as primeiras da vida” (I, p. 564) e arremata: 
“Nunca — exclamou —, nunca, depois de mulher, senti por um homem o 
que senti pela Joaninha!... Pois podes crer...” (I, p. 564). As memórias dos 
sentimentos são interrompidas por Luísa, que, preocupada, adverte a ami-
ga sobre a chegada de Juliana. Tem-se que resguardar a “respeitabilidade 
da casa”. Nela admite-se o discurso da rua, desde que veladamente.

Outro tema é o adultério. Luísa, durante o jantar, vai demonstrar 
resistência aos prazeres que poderia ter com um amante. Em um desses 
momentos, ela critica a promiscuidade de Leopoldina: as paixões “umas 
atrás das outras [...] Não te podem fazer feliz!” (I, p. 568). Leopoldina não 
se abala: “Está claro que não! — exclamou a outra. — Mas... — procurou a 
palavra; não a quis empregar decerto; disse apenas com um tom seco: — 
Divertem-me!” (I, p. 568). Luísa ainda mostra algum recato e Leopoldina 
não gosta da impossibilidade de ser feliz no amor, mas já entendeu que, 
no adultério e na promiscuidade, não se busca felicidade, mas diversão. 
As relações amorosas estão longe de ser ligeiras e bem resolvidas. Luísa 
vive um conflito entre o desejo e o pecado. Embora, para muitos críticos 
de Eça, ele não pareça profundo, o conflito existe. E Leopoldina confessa 
sua preferência pela intensidade do amor homossexual e, depois, é levada 
a problematizar as suas relações como os homens. Eles não lhe dão prazer. 
Oferecem diversão. Os amores da rua, o prazer — ou a diversão —, o sexo 
invadem a casa para ser problematizados. A referência à intensidade da re-
lação homoafetiva e a revelação de que os homens não lhe dão prazer são 
indicações de um questionamento da heteronormatividade na constituição 
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da casa. Se pudesse, Leopoldina constituiria outra casa, outro lar, em que 
ela viveria o prazer do amor homossexual. E Luísa ainda tem perguntas, 
dúvidas e hesita. Quer o prazer da rua, mas talvez não esteja disposta a 
abandonar o aconchego da casa: o marido, os filhos, a comida... Os temas 
da rua entram na casa de Luísa não como frivolidades, mas para alimentar 
uma reflexão e uma crítica aos próprios limites da casa burguesa.

Eça de Queirós também elabora uma Leopoldina bastante diferente 
da sua homônima, na minissérie, e de Leonor, no filme. Ela come e bebe 
sem se empanturrar e interfere nos pratos. O que quer que tenha sido pre-
parado a mando de Luísa é substituído pelo extravagante bacalhau, que ela 
não pode comer em casa por causa do marido, um “animal”. Embora quali-
fique o marido de animal, ela demonstra uma submissão respeitosa a ele: 
“Lá o meu senhor foi para o Campo Grande” (I, p. 562). Essa ambiguidade 
estratégica vai se revelar também no tratamento dos amantes: Quando 
o bacalhau chega, ela tem “um movimento decidido de bravura” e pede: 
“Traga-me um alho, Sra. Juliana! Traga-me um bom alho!” (I, p. 564-565). 
Entre o amor e o sabor, Leopoldina tem a coragem de escolher os dois: “Eu 
vou ter logo com o Fernando, mas não me importa!” (I, p. 565). O amante é 
também homem e senhor, mas ela não está submetida a ele, por isso pede 
o alho e esborracha-o “em roda do prato”, rega “as lascas do bacalhau de 
um fio mole de azeite, com gravidade. [...] achava aquilo uma ‘pândega’” 
(I, p. 565). Considerar o amante, o jantar, as conversas como “pândega” é 
perfeito para caracterizar as ações de Leopoldina. A bebida, a comida e os 
amores compõem um cenário de festa e ela se diverte; sem, no entanto, 
perder o controle e o poder de decisão. Ela é loquaz e serve-se “com gula”, 
mas “picava um bocadinho na ponta do garfo, provava, deixava” (I, p. 
565). Põe-se “a depenicar bagos de uvas, a trincar bocadinhos de conserva” 
(I, p. 563) e “com os olhos no prato” vai “partindo devagar, muito atenta, 
lascazinhas de bacalhau” e “bebericando golinhos de vinho” (I, p565). As 
comidas e as bebidas da festa são consumidas devagar, sem pressa, sem 
que o desejo submeta a contenção e o controle. O mesmo se dá com o ma-
rido e os amantes. Leopoldina, embora chame a atenção, convive nas fron-
teiras delineadas pela sociedade burguesa: mantém o marido, respeita-o e 
insulta-o; tem amantes, mas não se submete a eles. Essa convivência não 
a faz feliz. Ela diverte-se como uma atriz tragicômica na pândega burguesa. 
Nessa atriz, estão a rua e a casa, desconfortáveis, apesar das aparências, 
das risadas, do cantar exagerado e da gula encenada.

No livro, Leopoldina é um símbolo de sedição, mas não é sediciosa o 
bastante para provocar o levante das mulheres portuguesas. Ela se diverte 
e entende a entrega como lógica da vida e da morte. A mulher tem direi-
to de sentir prazer na cama, antes que uma doença qualquer a leve para 
a cova. E Luísa não se entrega sem demonstrar hesitação e lutar contra o 
desejo: “conversa embaraçava Luísa; sentia-se corar, mas o crepúsculo, as 
palavras de Leopoldina davam-lhe como o enfraquecimento de uma tenta-
ção. Declarou todavia ser imoral semelhante ideia” (I, p. 568). Luísa, ainda 
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triste, sente que a tentação pode ser mais forte do que a vontade de se 
manter submissa e fiel ao marido. A capacidade de sedução de Leopoldi-
na vai interferir na entrega, mas não é ela a responsável pelo adultério. O 
adultério e o pecado são invenções de uma sociedade que quer manter as 
mulheres confinadas, dedicadas exclusivamente ao aconchego, ao amor, à 
prole, à comida, ao lar . E Luísa, embora não grite, não consegue conviver 
com os limites socialmente impostos. Por isso recebe o primo, depois do 
jantar, já tarde da noite, e se entrega ao amante. Nesse momento, a casa 
cede ao desejo e abre as portas para o sexo que deveria se encontrar na 
rua.

Não é simples a relação entre casa e rua, entre comida e alimento. No 
filme e na minissérie, considerando esta cena do jantar, as atitudes revelam 
duas caricaturas de mulher. Uma gulosa e despudorada Leopoldina, amante 
do sexo, devassa e, para muitos, prostituta. E outra, Luísa, sem discerni-
mento e sem poder na sua própria casa, desejante da rua, sem abdicar da 
comida. Frívola e hesitante, ela abre as portas e se deixa seduzir, sem mui-
to esforço ou questionamento. Luísa é uma presa fácil do desejo de sexo e 
de prazer que chega da rua e invade a casa. Observando as duas, empare-
lhadas, percebe-se o ponto de vista machista e maniqueísta: a boa e frágil 
dona de casa é influenciada pela insidiosa amiga e seduzida pelo canalha 
do primo. Peca e tem a morte que merece. A sociedade pensada por Daniel 
Filho, seja lisboeta do século XIX ou brasileira de meados do século XX, 
não da permissão para a mulher sair à rua, assumir seus desejos e comer 
o que lhe apetece, porque ela se configura como mulher na relação com o 
espaço definido como casa. E a minissérie e o filme deixam isso claro, sem 
questionamento, sem crítica.

No romance, a cena também acontece na sala de jantar, em que se 
deveriam buscar a harmonia e os valores da família, mas o que se vê é a 
camaradagem entre duas mulheres atadas às mesmas engrenagens de po-
der que as impedem de ser o que querem e de concretizar seus desejos. Por 
isso, no romance, a rua entra na casa para questionar os limites, as fron-
teiras que demarcam o espaço de circulação das mulheres. As burguesas 
que conversam na cena de jantar revelam-se nas contradições, nas lutas, 
nos desejos sufocados. Embora Eça de Queirós seguisse a cartilha realista 
e estivesse, também, empenhado em punir o pecador, o tiro dado na adúl-
tera senhora burguesa parece ter atingido órgãos vitais de toda a sociedade 
burguesa. Os assuntos e as contradições deixam claro que a casa não é, 
como disse DaMatta, o lugar em que o “indivíduo pode ser ele mesmo, sem 
restrição, e exercer a sua própria autonomia”. A casa do romance é espaço 
de debate, de enfrentamentos, que a rua impõe. A tristeza e a inapetência 
de Luísa, consequência de um amante ausente, o desejo de ser homem e 
a revelação da intensidade dos amores homoafetivos parecem macular o 
espaço da casa. São questionamentos que chegam também com Leopoldi-
na, que transformam e propõem outras possibilidades de interação com o 
espaço, outras casas e outras ruas, enfim. A amiga não é só devassidão e 
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sexo, ela demonstra respeitar limites, revela certos pudores, mostra mais 
independência que submissão, é promiscua, mas tem certeza de que os 
amores da rua podem divertir, mas talvez não lhe deem prazer, como lhe 
trouxeram os amores homoafetivos da adolescência e que ela não pode 
revelar, nem assumir. O que está em jogo, no jantar, não é o adultério, os 
amantes, a comida, as viagens… É a própria constituição da sociedade bur-
guesa, que confina as mulheres a um espaço sufocante, em que os dese-
jos não podem se manifestar. A rua, no romance, não é, no entanto, mera 
afronta ao espaço da casa. A mácula que Leopoldina deixa constitui aquele 
espaço “solidário e também contraditório” que formam “o quadro único no 
qual a história se dá”, sobre o qual fala Milton Santos (2006, p. 39). E as 
contradições, visíveis, exigem limites mais largos, dos que a burguesia im-
pôs para sua casa e sua rua.

Essas contradições e questionamento dos limites também podem ser 
observados quando consideramos duas outras personagens: Juliana e Jo-
ana. No romance e na minissérie ambas vivem nas mesmas mesquinhas 
condições: num quarto do sótão, baixo, estreito, quente e “abafado como 
um forno”, onde se sente “um cheiro fétido” do “candeeiro de petróleo” e 
grassam percevejos: “Não podia parar com os percevejos! O raio do quar-
to tinha ninhos! Até sentia o estômago embrulhado. — Ai!, é um inferno! 
— disse com lástima Juliana. — Eu só adormeço com dia” (I, p. 498-499). 
Apesar de próximas na condição aviltante, Juliana faz questão se diferen-
ciar hierarquicamente de Joana: vai ao quarto dela, “mas não entrou, ficou 
à porta; era ‘criada de dentro’, evitava familiaridades” (I, p. 498). 

No romance, Joana é sensual, jovem “uma rapariga muito forte, com 
peitos de ama, o cabelo como azeviche, todo lustroso do óleo de amêndoas 
doces. Tinha a testa curta de plebeia teimosa. E as sobrancelhas cerradas 
faziam-lhe parecer o olhar mais negro” (I, 498). A juventude e sensuali-
dade rude garantem-lhe um amante, o carpinteiro Pedro, que trabalha na 
marcenaria do Tio João Galho. Na minissérie, Joana também é sensual. 
Quem a interpreta é Luise Cardoso, face avermelhada, vestidos de algodão 
levemente decotados, que deixam entrever ver os “peitos de ama”, firmes 
e fartos. Luise/Joana expressa uma sensualidade rude — como “a rija moça 
de peitos trementes” que serve a mesa no famoso jantar em As cidades e 
as serras —, e também desperta o desejo de Pedro — papel atribuído ao 
ator Guilherme Leme —, jovem carpinteiro, que vem se fartar da carne rija 
e branca de Joana, sempre que a patroa e Juliana saem. A Joana do roman-
ce “babava-se por ele. [...] aquela figura delgada de lisboeta anémico se-
duzia-a com uma violência abrasada” (I, p. 499). Juliana desaprova o amor 
clandestino, mas “invejava asperamente a cozinheira pela posse daquele 
amor, pelas suas delicias” (I, p. 499). E as duas fazem arranjos de con-
veniência: Joana, para manter o amante, é leal a Juliana. E Juliana aceita 
esconder o “escândalo”, porque necessita da cozinheira para os momentos 
de gulodice e para não “cair em fraqueza”:
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como feia e solteirona, detestava aquele ‘escândalo do car-
pinteiro’; mas protegia-o, por que ele valia muitos regalos 
aos seus fracos de gulosa. [e] Joana dava-lhe caldinhos às 
horas da debilidade, ou, quando ela estava mais adoenta-
da, fazia-lhe um bife às escondidas da senhora (I, p. 489)
 

O que se percebe aqui, novamente, é a rua invadindo a casa. E o 
tratamento dado a essa invasão é de conveniência: Juliana mantém um 
discurso mais moralista em defesa dos valores burgueses, mas não deixa 
de fazer vistas grossas para alimentar seus vícios de gulosa. Ela também 
é crítica em relação a Leopoldina a chama, como também o faz para Luísa, 
de “cabra”, numa referência à falta de recato, à lascívia e à devassidão das 
senhoras burguesas, mas deseja que as senhoras pequem para que ela 
possa tirar seu quinhão. 

Essas características, com poucas variantes, vão se repetir na mi-
nissérie, mas há diferenças importantes no que diz respeito a Juliana. A 
começar pelo físico: na narrativa eciana, a criada de dentro tinha o ros-
to “chupado e [...] as orelhas [...] despegadas do crânio; [...] clavículas 
descarnadas; [...] as canelas muito brancas, muito secas [...] e cotovelos 
agudos” (I, p. 498). Na minissérie, a atriz é a inesquecível e fenomenal Ma-
rília Pera — que talvez fizesse Eça mudar a caracterização da personagem. 
Vendo a atuação da atriz, é quase impossível não fantasiar que Marília Pera 
que deve ter interferido na direção e, talvez, tenha dito ao diretor: “Juliana 
pode ser feia e seca na obra de Eça, mas não lhe negue a dignidade e o 
gosto burguês, nem o desejo e a capacidade de ser uma sedutora senhora 
da casa”. É com dignidade que Marilia Pera/Juliana transita nos espaços da 
minissérie: espigada, coluna sempre ereta, bem vestida, queixo levantado, 
fala clara e coerente, com os belos lábios e olhos castanhos brilhantes. Ela 
chama a atenção e é, também, sensual. Essa caracterização indica uma di-
ferença de procedimento e de interpretação da personagem, mas também 
indica uma potencialidade que está presente no romance, que percebemos 
quando relacionamos sexo e comida, casa e rua.

Juliana, em Eça, não é só a criada frustrada que rói o pão amanhe-
cido ou come o “bife às escondidas”. A criada de dentro revela-se como 
aspirante aos benefícios da mulher burguesa: bons petiscos, bons jantares, 
bons vinhos, boas sobremesas, boa roupa, status social, amor... Filha de 
engomadeira, nunca conheceu o pai, era virgem e detestava crianças, mas 
nutriu desejo de mulher pela figura masculina, que está presente: “nas pa-
redes sujas, riscadas da cabeça de fósforos” do cacifo em que dorme, há 
um “daguerreótipo onde se percebia vagamente, no reflexo espelhado da 
lâmina, os bigodes encerados e as divisas de um sargento” (I, p 498). Por 
desejar um homem, ela inveja o amor de Joana, mas detesta o “escândalo 
do carpinteiro”; só o aceita porque “ele valia muitos regalos aos seus fracos 
de gulosa”. No que diz respeito ao adultério, o comportamento moral é o 
mesmo: condena os amores ilícitos e pecaminosos, mas é “maleável” para 
“aceitar” que outros pratiquem o pecado, se ela puder tirar proveito. Juliana 
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mostra-se moralmente alinhada aos princípios religiosos e às regras sociais 
definidas pela sociedade burguesa, mas convive com as impossibilidades de 
sua condição e não faria objeção aos amantes de criadas e patroas, desde 
que ela gozasse a abundância também, ou seja, Juliana está disposta a 
“negociar” seus princípios morais e seus desejos. 

Juliana do romance é, portanto, “plástica” e, não por acaso, sua re-
volta e sua ira não ocorrem sem que, no processo, ela proponha e aceite, 
como outras criadas, arranjos alternativos. Ela não é somente uma velha 
doente e rancorosa que odeia as patroas e leva o processo de chantagem 
ao limite da vingança. Antes disso, há momentos de relativa “harmonia”. 
Um deles diz respeito à cozinha. Ao longo da narrativa, fica claro que Julia-
na quer ter respeitadas suas necessidades de comer, beber, dormir e vestir 
adequadamente. E durante alguns momentos, isso ocorre. Depois de iniciar 
a chantagem, Juliana, sabendo da dificuldade de receber o dinheiro, nego-
cia outras exigências. Se a riqueza não vem, que o quarto seja mais arejado 
e limpo, que as folgas sejam mais largas e a comida e bebida sejam mais 
fartas. Ela chega mesmo a controlar a cozinha; e a casa torna-se agradável 
e pródiga:

 
A casa, com efeito, tornava-se ´agradável. Juliana exigira 
que o jantar fosse mais largo (para ter uma parte sua, sem 
sobejos), e, como era boa cozinheira, vigiava os fogões, pro-
vava, ensinava pratos à Joana. — Esta Joana é uma revela-
ção — dizia Jorge —, vê-se-lhe crescer o talento!... (I: p.668)

Com a atuação de Juliana, a casa muda e Jorge elogia. Até o tempe-
ramento de Juliana abranda-se:

Juliana, bem alojada, bem alimentada, com roupa fina so-
bre a pele, colchões macios, saboreava a vida: o seu tem-
peramento adoçara-se naquelas abundâncias; depois, bem 
aconselhada pela tia Vitória, fazia o seu serviço com um 
zelo minucioso e hábil (I: p. 668).

O termos “saborear”, “adoçar” e “abundância” são primorosos. Sa-
borear a vida é o que Juliana quer. Na abundância, então, todo o amargor, 
todo o rancor, adoça-se e o serviço é feito habilmente. A casa de Jorge e 
Luísa torna-se tão abundantemente rica que 

Jorge, atônito, recebia todos os dias cartas de pessoas ofe-
recendo-se para criados de quarto, criadas de dentro, co-
zinheiros, escudeiros, governantas, cocheiros, guarda-por-
tões, ajudantes de cozinha... Citavam as casas titulares de 
que tinham saído; pediam audiência; suspeitando certas 
coisas, uma bonita criada de quarto juntou a sua fotogra-
fia; um cozinheiro trouxe uma carta de empenho do dire-
tor-geral do Ministério (I: p. 668)

A abundância e a riqueza são desejadas por outros criados que se 
oferecem, sem pejo, para trabalhar na casa. A cidade destina um olhar 
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diferente ao interior da casa de Luísa e Jorge, ou seja, sob o comando de 
Juliana, a casa é benquista e bem falada pela vizinhança. A casa se torna o 
espaço definido por Roberto DaMatta: harmônica e amorosa. A fartura e a 
fortuna não são, porém, suportadas por Luísa, que definha: “E no meio da-
quela prosperidade — Luísa definhava-se. Até onde iria a tirania de Juliana? 
— era agora o seu terror. E como a odiava!” (I: p. 668). Com o adultério e 
a chantagem, as condições da casa melhoram para Jorge e para as cria-
das. Juliana revela-se uma verdadeira rainha do lar, que oferece refeições 
melhores e mais fartas e, ainda, mantém a distância adequada de Joana, 
a quem ensina receitas, mas não põe as mãos no fogão. A casa burguesa, 
como manda a ética burguesa, recebe bem é generosa e benquista. E Ju-
liana aceita a condição subalterna, desde que goze os benefícios próprios 
da burguesia. 

Na minissérie, essa sequência de ações também se oferece ao espec-
tador.  No capítulo 4, por exemplo, aos 11min30, Luísa está a orientar Joa-
na a fazer uns “rins a madeira”, que Jorge gostaria de comer. Juliana ouve 
a conversa, entra e fala das ostras ao forno: “eu venho pensando numas 
ostras ao forno, como se comem na Espanha”. Luísa diz nunca ter imagina-
do que Juliana já tivesse provado ostras ou que Joana soubesse fazê-las. 
A conversa segue e Juliana diz que cuidará da receita, desde que Luísa lhe 
“dê um dinheirinho para comprar as ostras” e abra “a adega, já que essas 
ostras se cozinham num bom champanhe”. Na cena seguinte, Jorge e Luísa 
estão à mesa, comendo as ostras que ele elogia: “muito boa ideia. Está uma 
delicia. Muito boa ideia, Lusinha, muito boa ideia. É muito bom ir descobrin-
do que outros pratos novos a Joana conhece”. Aqui, como no romance, o 
mérito pelos pratos vai para Joana, uma vez que Jorge não pode saber dos 
arranjos entre Juliana e Luísa. E Jorge come com gosto, estalando a língua 
e lambendo os lábios. O prazer gustativo é intenso e orgástico. Nas duas 
cenas seguintes ao jantar das ostras, há uma síntese do que se narra no 
romance. Aos 11min52, estão Juliana e Joana, na mesa da cozinha, comen-
do e bebendo: “Assim é que eu gosto. Uma casa farta. Boa mesa [...] Mais 
um golezito. É do bom vinho com que a senhora nos brindou”, diz Juliana a 
Joana, que arremata, ouvindo um miado, “assim, até o gato engorda”. E as 
mudanças na cozinha da casa de Jorge e Luisa repercutem imediatamente 
em outras casas da burguesia lisboeta. Corta-se a cena da ceia das criadas 
e vai-se à casa de Leopoldina, aos 12min20. Justina, a criada, está a recla-
mar de suas condições de trabalho: “isto assim não pode continuar [...] há 
casas onde se está bem melhor. Casas onde até uma criada tem suas como-
didades”. Leopoldina e o marido indignam-se, não entendem, ameaçam de-
miti-la, mas Justina está irredutível: “Nem mais um dia eu fico. Não se pode 
trabalhar numa casa onde se contam os ovos, onde o próprio patrão tranca 
a despensa a chave e chega ao cúmulo de pesar a carne. Há outras casas 
em Lisboa”. E sai. Corta a cena, e, aos 13min15, uma pequena multidão, 
entre eles Justina, está ao portão lateral da casa de Jorge e Luísa, tentando 
convencer Joana a entregar seus currículos e fotos ao patrão. Na sequência, 
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a cena se desdobra e Jorge conversa com Luísa, tentando entender o que 
estava acontecendo. Como no romance, Juliana controla a cozinha e o faz 
de maneira generosa, como deveriam fazê-lo as senhoras burguesas, para 
ostentar suas riquezas: “comer do bom e do melhor denota mais do que ali-
mentar-se, indicando um passadio de rico, uma vida boa, gostosa e nobre” 
(DAMATTA, 1986, p. 39). O modo como Juliana transita na cozinha dá ela 
certa sensualidade que se “transfere” para a casa. O ninho de Luísa e Jorge 
transforma-se, fica atraente, gostoso, aprazível. Com a fartura, as criadas 
também se sensualizam, suas faces se avermelham, o busto de Joana fica 
mais evidente, e os olhos mais brilhantes. A comida é saboreada e o prazer 
é intenso, quase sexual. Não por acaso, o prazer gustativo e o prazer sexual 
centralizam-se no ventre e:

A gula é um dos caminhos mais diretos para a luxúria e, 
se avançarmos um pouco mais, para a perdição da alma. 
Por isso luteranos, calvinistas e outros aspirantes à per-
feição cristã comem mal. Os católicos, em compensação, 
que nascem resignados ao pecado original e às fraquezas 
humanas, e que são purificados pelo sacramento da confis-
são, prontos para tornar a pecar, são muito mais flexíveis 
com relação à boa mesa. (ALLENDE, 1998, p. 14)

Essa mesma relação entre o prazer gustativo e sexual, sem a peculiar 
diferença entre protestantes e católicos, também é considerada por Rober-
to DaMatta:

O fato é que as comidas se associam à sexualidade, de tal 
modo que o ato sexual pode ser traduzido como um ato 
do “comer”, abarcar, englobar, ingerir ou circunscrever to-
talmente aquilo que é (ou foi) comido. A comida, como a 
mulher (ou o homem, em certas situações), desaparece 
dentro do comedor – ou do comilão. Essa é a base da me-
táfora para o sexo, indicando que o comido é totalmente 
abraçado pelo comedor. A relação sexual e o ato da comer, 
portanto, aproximam-se num sentido tal que indica [...] 
que [...] concebemos a sexualidade e a vemos, não como 
um encontro de opostos e iguais (o homem e a mulher 
que seriam indivíduos donos de si mesmos), mas como um 
modo de resolver essa igualdade pela absorção, simboli-
camente consentida em termos sociais, de um pelo outro. 
[...] E não se pode deixar de observar [...] que o engloba-
dor tanto pode ser um homem (esse seria o modelo ideal, a 
formulação tradicional) como também uma mulher (se for 
ela quem atua buscando e querendo a relação, exercendo 
com isso um papel ativo). (DAMATTA, 1986, p. 40-41)

Essa relação entre os comeres dá a Juliana, na minissérie e no roman-
ce, uma sensualidade que, até onde sabemos, nenhum estudioso da obra 
eciana mencionou até agora. Sensualidade que Marilia Pera — e aqui talvez 
esteja mais genialidade da atriz que do diretor — potencializa com sua atu-
ação. Juliana, nesse sentido, se aproxima de Joana, não pelo físico, mas por 
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despertar os desejos do ventre. Joana, no romance e na minissérie, repre-
senta a sensualidade do corpo, o prazer sexual, partilhado com o carpintei-
ro e consumado quase sempre na cozinha, aproximando gula e luxúria no 
espaço social, trazendo a rua para dentro de casa, já que o prazer do sexo, 
segundo DaMatta, estaria além dos limites do lar. Juliana é a sensualidade 
do sabor, da comida. Novamente, personagens agem sobre os espaços e os 
transformam, na mesma medida em que são transformados na interação. 
Por isso os espaços não têm fronteiras fixas. Os limites da casa e da rua são 
definidos cena a cena.  

Esse jogo entre desejo e sensualidade, entre comer e comer, que torna 
o romance e a minissérie tão peculiares, não se repete no filme. Daniel filho, 
como já havia ficado claro na mencionada cena do jantar, reduziu a relação 
das criadas comida e estrangulou uma via de discussão das condições de 
classe e dos limites da sociedade burguesa, que Eça estabelecera em seu ro-
mance. No filme, Joana e Juliana são inexpressivamente insossas, desagra-
dáveis, feias e mal tratadas. Joana é interpretada por Zezeh Barbosa, uma 
atriz negra, bonita, de sorriso aberto e franco que conseguiram envelhecer e 
enfeiar. Zezeh Barbosa interpreta uma Joana conformada, recatada, sempre 
com lenço cabeça, avental de cozinha, vestidos e malhas estampados e lar-
gos, que escondem as formas do corpo. O mesmo procedimento foi utilizado 
para arrancar qualquer traço de beleza de Gloria Pires, que interpreta Juliana: 
maquilada para parecer feia, olhos e lábios enrugados, cabelos esbranquiça-
dos, dentes pretos, indicando seu estado lastimável. Juliana/Glória Pires, ao 
contrário do romance e da minissérie, é semianalfabeta e sofre para soletrar 
as cartas que recolhe no lixo da patroa. Também é racista. Ela e Joana vi-
vem num mesmo quarto da edícula, em beliches. Quando Jorge volta, uma 
das primeiras reivindicações de Juliana é pedir para mudar de quarto. Aos 
56min, aproximadamente, ela elenca os problemas: “calor, percevejo, bara-
ta, rato, falta de ar, mau cheiro”. Luísa diz que vai mandar limpar o quarto, 
mas Juliana não aceita: “Eu não quero mais viver nesse quarto. Dona Luísa, 
a senhora sabe, nego tem muito cheiro”. E assim que a pobreza, a falta de 
gosto, o racismo e a sujeira da rua invade a casa. Não é a sensualidade, o 
desejo, o prazer que está em questão. Joana e Juliana são as representantes 
da desigualdade social, da exploração da mão de obra barata, da falta de 
educação de qualidade. E não encantam, nem por um segundo. Joana é uma 
passiva, envelhecida e incompetente cozinheira que não convence ninguém 
de que poderia preparar “ostras ao forno”, mesmo que alguém soubesse a 
receita. E Juliana não dá impressão de ser capaz de comandar uma cozinha 
generosa, saborosa e farta. E isso impede a discussão sobre a sovinice dos 
patrões, poupando Luísa, Jorge e Basílio de sua própria e mesquinha inca-
pacidade. A burguesia paulistana de Daniel Filho parece não ter opção a não 
ser contratar a mão de obra barata e malformada, que se “naturaliza” nas 
periferias. E isso não se problematiza. Juliana parece, caricaturalmente, mais 
cruel, vingativa e raivosa que a própria personagem eciana. As escolhas de 
Daniel Filho só se explicam na medida em que ele constrói uma Juliana e 
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uma Joana muito mais condenáveis que as da minissérie e da obra eciana. 
Assim como construiu também Luísas e Leopoldinas muito menos complexas 
e questionadoras. Na minissérie, certos aspectos mais pitorescos se manti-
veram, porque renderam cenas engraçadas, como a que Justina critica seus 
patrões e reivindicado melhor tratamento. Essa cena não está no romance e 
a Justina de Eça nunca cometeria esse erro, pois conhece, ainda que não a 
discuta, muito bem a sua condição subalterna, de classe oprimida. No filme, 
Daniel Filho abriu mão de todos esses elementos que poderiam render algu-
mas risadas do público. E aqui, precisamos fazer a pergunta: por quê?

Depois de analisar a minissérie e o filme, podemos afirmar, com pre-
cisão, que as diferenças com a obra eciana não se resumem a necessidades 
da tradução intersemiótica, já que a minissérie procurou recriar fielmente o 
espaço, o figurino, as falas e as situações e comportamentos vividos pelas 
personagens do romance. Por que, então, não ser fiel às mulheres da nar-
rativa? Em trabalho anterior (FONTES; ANDRADE, 2017), em que compara-
mos o filme e o romance, formulamos uma hipótese explicativa para essa 
infidelidade: a adoção, pelo diretor do filme, de clichês de uma certa crítica 
que interpretou Luísa como fantoche, títere e marionete; e deu a Leopoldina/
Leonor a etiqueta de prostituta, pão e queijo e maçaneta, aquela em que se 
põe a mão todo dia, que “dá pra qualquer um”, sem o mesmo heroísmo e 
generosidade da personagem de Chico Buarque, a maldita e bendita Geni. 

Essa corrente crítica caracteriza Luísa como uma esposa desonesta e 
preocupada com as futilidades. Uma burguesinha “saturada de literatura ro-
mântica, ser fraco e influenciável, [que se deixa] levar pelas falas experientes 
de um primo sedento de aventura e caminha entorpecida para uma tragédia 
que a leva à sepultura” (MATOS, 2012, p. 21). Além de Campos Mattos, um 
especialista em mulheres de Eça, Francisco José Costa Dantas, diz que Lu-
ísa “é impressionável, passiva, inconsistente, fraca e amoldável, enfim, um 
verdadeiro fantoche”. (DANTAS, 1999, p.91). Esses autores estão ecoando, 
no século XX e XXI, vozes que se manifestaram no século XIX, como a de 
Machado de Assis, que, em 1878, escreveu:

a Luísa — força é dizê-lo — a Luísa é um caráter negativo, e no 
meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere do que uma 
pessoa moral.
Repito, é um títere; não quero dizer que não tenha nervos e mús-
culos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam paixões nem 
remorsos; menos ainda consciência. (ASSIS, 1997, p; 905)

Luísa, para esses leitores críticos, fica entre as conveniências e van-
tagens e sequer está definida, nem por ela mesma. Ela é fútil e desonesta, 
a quem só cabe o diminutivo: “burguesinha”, que se entrega a Basílio, com-
prometendo a família, a casa e sua própria vida. Fantoche, não lhe são per-
mitidos remorsos ou consciência. Ou seja, Luísa é caracterizada ― um tanto 
contraditoriamente ― por não-ser: personagem sem persona. Poderíamos 
dizer que Luísa é massa pronta e sem sabor, a que se adicionam temperos 
e recheios, ao gosto do freguês.
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Isso também acontece com Leopoldina: “vitima de um casamento in-
feliz” e aproximada de Ema Bovary, de Gustave Flaubert: “talvez uma Ema 
inferior” a de Flaubert, “mas decerto uma Ema, romanesca e sensual”. Nela o

ímpeto para a aventura é [...] inato; a iniciativa vem dela, 
constantemente, ao contrário de Luísa, que é só levada. E, 
sem embargo, até no caso da Leopoldina vemos nós o Tédio 
da Ociosidade e o erro de procurar na sensação em si o pre-
enchimento do anseio de viver anímico (SERGIO, 1971, p. 57)

Aqui “a quase prostituta Leopoldina” aparece como uma Ema Bovary 
mal ajambrada, falhada, sensual e romanesca, comandada pelo desejo inato 
da aventura amorosa. Desejo congênito que, em meio ao tédio e a ociosidade, 
leva Leopoldina a buscar alimento para a alma, incorretamente, nas sensações 
físicas. Essa aptidão inerente é que difere Leopoldina de Luísa. Esta “é levada” e 
não tem o direito de desejar, aquela, gerada para a aventura, toma a iniciativa 
— porque não pode combater o desejo congênito — e se entrega à libertina-
gem. Ou seja, Leopoldina é filha carnal da rua e Luísa nasceu para a casa, mas 
sua fraqueza de caráter levou-a para a sarjeta.

Joana, secundária, não mereceu atenção, mas Juliana também sofreu 
na pena dessa mesma crítica. Embora Reis (2000: p. 15) tenha dito que Ju-
liana é “a personagem mais complexa e socialmente marcante do romance” e 
Machado de Assis (1997, p.909) considere “Juliana, o caráter mais completo 
e verdadeiro do livro”, nenhum deles desmentiu o pai de Eça de Queirós, que 
escreveu carta ao filho para dizer que o ódio de Juliana “sai fora das paixões 
comuns” num país “onde a brandura dos costumes faz dos criados uma espé-
cie de membros da família” (MATOS, 1988: p. 594). Machado de Assis (1997, 
p.905) também considerava que “Juliana está enfadada de servir; espreita um 
meio de enriquecer depressa”. As leituras do pai de Eça e Machado encontram 
eco em João Medina. Ao comparar Juliana à Titi, d´A Relíquia, ele afirma:

[...] D. Patrocínio e Juliana, constituem, no elenco de per-
sonagens femininos queirosianos duas verdadeiras natu-
rezas perversas, autênticas viragos de psicologia mórbida 
e comportamento repulsivo, dois galhos humanos secos e 
esverdinhados, voltadas ambas à pura maldade [...] como 
monstros humanos, a criada Juliana e a rica patroa D. Pa-
trocínio são ambas atrozes almas de ressentimento, per-
versidade e aleivosia activa. (MEDINA, 2001, p.19).

Essas interpretações apontam uma estranheza a respeito do tem-
peramento da personagem, quando comparado ao que se encontra na so-
ciedade, e uma constatação de sua complexidade e inteireza. Juliana é 
o oposto de Luísa. Esta é fantoche, negativa, manipulável, influenciável. 
Aquela, complexa, marcante, completa, verdadeira, ainda que perversa, 
ressentida, aproveitadora, repulsiva e má. Francisco Dantas, o especialista 
nas mulheres de Eça, só faz adicionar motivação às ações de Juliana:
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Juliana é a personagem em quem podemos identificar com 
maior clareza os valores femininos burgueses, justamente 
pela recorrência obsessiva com que ela se reporta a eles, 
naturalmente por não ter condições de usufruí-los. (DAN-
TAS, 1999, p.82)
Eça explicita, deste modo, que os seus valores se conden-
sam na obtenção do status burguês, daquilo que o dinheiro 
lhe pode proporcionar, num dote, num casamento, numa 
casa, no respeito, no conforto, nas regalias, na ostentação 
e no ócio (DANTAS, 1999, p.85)

Os caracteres burgueses, que só se observam “diminutivamente” em Lu-
ísa, delineiam Juliana, por isso suas ambições são as mesmas de uma mulher 
da burguesia: dote, casamento, casa, boa comida e bebida, direito ao ócio, ou 
seja, a aspiração de Juliana é ser Luísa: “Está sobejamente visto que o alvo e o 
modo de sua ambição se resumem em Luísa” (DANTAS, 1999, p.85)

Eça de Queirós leu Proudhon e conviveu com Oliveira Martins, dois 
pensadores das possibilidades e impossibilidades femininas, numa socieda-
de de machos. Martins escreveu que “[...] a mulher é enferma por condição 
histórica. O casamento foi pra ela um tratamento: o marido seu protetor, 
ou médico” (MARTINS apud LOPES, 1999, p. 386). Segundo Oscar Lopes, 
as afirmações de Martins não nos põem “perante uma filosofia de Oliveira 
Martins, mas perante um mote proudhoniano: ‘a mulher é dona da casa, 
ou então cortesã’” (LOPES, 1999, p. 387). A convivência e a leitura desses 
autores talvez tenham influenciado o criador de Luísa, Leopoldina, Juliana 
e Joana, mas ele não pode ser lido como um títere da ideologia burguesa, 
machista e patriarcal, que cria caricaturas de mulheres em seus romances. 
Nele, nada é tão óbvio. E nem pode ser tomado ao pé da letra. A compara-
ção do romance, do filme e da minissérie mostra que Eça, ainda que pela 
pena masculina, dá voz às mulheres, aos seus anseios, seus conflitos, dúvi-
das e hesitações — E isso já vem sido dito há algum tempo por outros críti-
cos que propõem uma leitura diferente da obra eciana, como Monica Figuei-
redo (2006 e 2011). O escritor português as considera em sua diversidade: 
Luísa e Leopoldina são amigas, estudam nos mesmos colégios, frequentam 
os mesmos salões, comem o mesmo bacalhau e bebem o mesmo vinho e 
a mesma champanhe. Mas são diferentes. E não são caricaturas, nem fan-
toches. Joana e Juliana, principalmente, não são criadas que podem ser 
classificadas como boas ou más, saborosas ou insossas, feias ou bonitas. A 
sensualidade de Juliana se manifesta diferentemente da de Joana. Ambas 
seduzem o ventre. Mas esta é corpo; aquela é saber o sabor dos pratos. 

E essa diversidade que se manifesta na obra de Eça exigem uma re-
configuração ou um questionamento das fronteiras dos espaços femininos. 
As personagens circulam e interferem nas configurações espaciais. A rua 
pode ser casa e vice-versa. As fronteiras existem, mas são questionadas, 
invadidas, alargadas e estreitadas a depender da complexidade das intera-
ções e das circunstâncias. Essa complexidade da obra eciana se manifesta 
na minissérie, em Juliana. E aqui arriscamos uma interpretação que já su-
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gerimos, mas que não podemos provar: a atuação de Marilia Pera. Não fos-
se ela, Juliana talvez fosse a caricatura que é no filme: feia, má, vingativa. 
A atriz deu a Juliana características que ela não tinha, aparentemente, no 
romance. Mais especificamente: a capacidade de seduzir. A sedução que a 
atriz exerce na minissérie leva a uma reinterpretação do romance. Algo que 
já tínhamos entrevisto em outros trabalhos, mas que ficou evidente na sen-
sualidade gustativa. Em Eça, Juliana seduz os paladares e o espaço mes-
quinho da média burguesia se torna aprazível, sensual, atrativo, gostoso. 

E neste momento, precisamos considerar outros aspectos e formular 
outras hipóteses, para pensar a infidelidade do filme e da minissérie com 
as mulheres de Eça. Principalmente se considerarmos o tempo entre uma 
obra e outra e a relação do diretor com a Globo, que produziu a minissérie 
e o filme. De uma obra a outra, passaram-se vinte anos. Daniel Filho é um 
grande e competente diretor e, nessas duas décadas, deve ter alimentado 
a ideia de fazer uma adaptação com ambientação diferente e mais contem-
porânea, do que a que produziu na minissérie. Nesse tempo de reflexão, 
podemos supor que ele releu o romance, viu outras adaptações de outras 
obras de Eça e talvez tenha lido outros críticos. Se essa reflexão e releitura 
aconteceu, ele poderia ter construído personagens femininas mais comple-
xas, principalmente considerando que a ambientação do enredo, no filme 
de 2007, se dá na cidade de São Paulo, em meados do século XX; tempo 
e espaço em que os valores da sociedade burguesa continuam vigorando, 
mas são cada vez mais questionados. Ele preferiu, no entanto, manter a 
concepção da minissérie e, talvez devido ao tempo mais restrito do filme 
— na minissérie, são quase 16 horas de filmagem e o filme tem 1h46min 
—, criar caricaturas das caricaturas. Não vasculhamos cartas, entrevistas e 
outros materiais que poderiam esclarecer se esses motivos levaram Daniel 
Filho a ser um infiel tradutor das mulheres ecianas, mas podemos formular 
outra hipótese: a Globo sempre assumiu o papel de educar a sensibilidade, 
o gosto, os sentidos e a moral da sociedade brasileira e portuguesa — o 
filme e a minissérie, como as novelas, fizeram e fazem muito sucesso em 
Portugal. Nessa educação dos sentidos, dos sentimentos e dos pontos de 
vista que podem ser adotados para ver e ler o mundo, a emissora e seus 
diretores elegem padrões de comportamento que devem ser corrigidos ou 
que devem ser estimulados. Em ambas as obras de Daniel Filho, a mulher 
é estimulada a ser fiel, contida nos desejos, dedicada à família e aos filhos, 
ou seja, a boa burguesa é a que encarna a casa, espaço que DaMatta defi-
niu com precisão. Por isso, nas duas obras, corrigem-se os pecados da gula 
e da luxúria, ou seja, espanca-se a adúltera que se aventurou nos praze-
res da rua. E se discrimina a amiga devassa que ousou sentir o prazer da 
rua, reservado aos machos. Essa hipótese pode e deve ser questionada e 
precisa de verificação, mas o histórico das escolhas globais está, eloquen-
temente, a nosso favor. E está também a Juliana-Marilia-Pera que traiu as 
ambições educativas de Daniel filho e da Globo. Mas não podemos tratar 
desse histórico aqui, por isso vamos voltar ao assunto em outros trabalhos.
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DE ERRO DE PESSOA À FORÇA DO QUERER: TRANSMASCULINIDADES 
NO CONTEXTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO.

 

VICENTE TCHALIAN
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Temos presenciado uma visibilidade e representatividade de corpos 
trans que ainda não havia sido experimentada no Brasil. Ao passo que tal 
evento pode ser observado de forma crítica no sentido de pensar as influên-
cias do capitalismo neoliberal e na apreensão de corpos à norma, outras 
possibilidades de análise podem também apresentar-se de forma frutífera, 
dedico esse espaço à influência que histórias de vida de pessoas transmas-
culinas narradas em autobiografias exercem sobre as vidas das pessoas 
trans e sobre a sociedade de modo geral. 

O panorama literário nacional contemporâneo conta com algumas 
autobiografias que considero relevantes, como A Queda para o Alto de An-
derson Herzer e Erro de pessoa e Viagem Solitária: memórias de um tran-
sexual trinta anos depois, de João W Nery, e que tem produzido um efeito 
que se percebe no presente ano de 2018 seja na música, teatro ou, por 
exemplo, na mídia com a telenovela A Força do Querer, que foi ao ar em 
horário nobre no canal de maior audiência no país no ano de 2017, trazer 
um personagem que além de transmasculino é homo afetivo, engravida e 
perde o feto depois de um espancamento fruto de crime de ódio à pessoa 
trans. Ainda que o papel não tenha sido designado a um ator trans, pode-
mos considerar um passo para isso.

A prática da pesquisa, já cotidiana, me faz tentar perceber os efeitos 
dessa visibilidade, leva-me também a desejar ver produções cujos signos 
divirjam dos já CIS-temáticamente reproduzidos – uma cena de violência 
contra corpos trans é algo que pode não causar estranhamento mas uma 
cena de um homem trans beijando um homem não-trans pode vir a afetar 
muitas pessoas –  mesmo assim compartilho dois efeitos que a trama em 
questão provocou no meu corpo; 1) tenho sofrido mais violência na rua – 
acredito que motivada por uma maior facilidade de ler corpos trans e 2) 
nunca havia pensado que veria uma história de uma pessoa trans, com inú-
meras semelhanças à minha, no ar em uma “novela das nove”. 

A intenção aqui, entretanto, não é analisar os efeitos da telenovela 
per se, mas perceber que a existência em si da referida produção, já é um 
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dos efeitos da maior visibilidade trans, também impulsionada por meio das 
autobiografias aqui apresentadas, principalmente se considerarmos, que o 
autor de duas delas, João W. Nery, foi uma das pessoas cuja consultoria foi 
lançada à mão durante a preparação do roteiro da referida novela, informa-
ção bastante midiatizada, o que também pode ser considerado um fenôme-
no interessante a ser observado. 

Trata-se então não de um efeito momentâneo ou eventual, uma vez 
que gravada e veiculada, a novela em questão, assim como as biografias 
anteriormente mencionadas, encontram-se impressas na história brasileira. 
Não acredito de forma otimista que um efeito ou um evento possam causar 
um abalo sistêmico relevante, entretanto, podem abrir precedentes para 
outros, e cada vez mais, tornarem-se possíveis. 

Em um artigo publicado no ano de 2014, os autores Lee, Souza e 
Pereira apresentam o conceito de escrita feminina trabalhado por Hlèné 
Cixous em seu livro La venue a la escriture do ano de 1977. No referido 
artigo é abordado o convite feito por Cixous às mulheres escreverem suas 
autobiografias afim de imprimir-se na cena literária. Seria essa uma forma, 
inclusive, de evitar ainda mais os efeitos de apagamento histórico.

“Je parlerai de l’écriture féminine: de ce qu’elle f ira. Il faut 
que la femme s’écrive: que la femme écrive de la femme et 
fasse venir les femmes à l’écriture, dont elles ont été éloig-
nées aussi violemment qu’elles l’ont été de leurs corps; 
por les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but 
mortel. Il faut que la femme se mene au texte – comme au 
monde, et à l’histoire -, de son propre mouvement.” 1(Ci-
xous, 2010, p. 37)

Uma das consequências dessa ausência da mulher na literatura, logo 
na história, seria um efeito de epistemicídio, termo cunhado por Boaventura 
Souza Santos, do qual lanço mão como possibilidade de descrição de even-
tos assemelháveis em outras populações. Imprimir-se na história utilizando, 
como proposto, as autobiografias tem mostrado possibilidades de diálogo 
que serão abordadas no presente trabalho. 

Ao pensar a questão de registro histórico na contemporaneidade, não 
podemos deixar de levar em consideração as tecnologias de comunicação, 
compartilhamento e armazenamento de informações disponíveis. Não ape-
nas as obras acima referidas constam impressas, ou gravadas e salvas em 
bibliotecas, acervos e etecetera. Hoje é possível, graças à internet, guardar 
esses arquivos na chamada nuvem e acessá-lo a qualquer hora e em qual-
quer lugar do mundo. Mesmo salvaguardando que nem todas as pessoas te-
riam acesso à essa informação considerando as desigualdades sociais, ainda 
assim, os registros estão feitos e apenas poderiam ser destruídos mediante 
muito esforço, sem ainda garantir que alguém, em algum lugar do mundo 
tenha feito o download do arquivo e guardado em seu acervo pessoal. 

1-“Vou falar sobre escrita feminina: o que fará. É necessário que a mulher escreva, que a mulher escreva sobre a 
mulher e faça as mulheres chegarem à escrita, das quais foram removidas tão violentamente, tanto quanto foram 
de seus corpos; pelas mesmas razões, pela mesma lei, pelo mesmo propósito mortal. É necessário que a mulher se 
conduza ao texto - ao mundo e à história - de seu próprio movimento.” (Tradução minha.)
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Essa dimensão tecnológica característica do século XXI, faz com que 
a ressonância da novela, mais ainda que as obras literárias que ainda não 
foram em sua totalidade disponibilizadas on-line, seja tão grande que ain-
da não há como ter noção de sua proporção. Talvez as próximas gerações 
consigam descrever esse processo melhor que nós, assim como nós hoje 
demos alguns passos para além dos que deram nossos precursores. Não 
podemos ainda dizer os efeitos de uma novela ir ao ar com o primeiro per-
sonagem trans masculino no ano de 2017, marcado por acirradas disputas 
políticas que defendem projetos de sociedade opostos. Apenas podemos 
descrever, ou tentar descrever, como tem sido vivenciar o cotidiano desse 
processo e sua cadeia de efeitos nos nossos corpos, dando volume às nos-
sas vozes ditas subalternas.

O elemento tecnologia presente tanto no controle e monitoramento dos 
corpos e das violências que os acometem quanto nas possibilidades de compar-
tilhamento e produção de conhecimentos específicos. Esse é o caso dos canais 
de homens trans no Youtube®, dedicados às trocas de informações acerca das 
vivências, experiências e dificuldades particulares à essa população. 

Pensar na possibilidade de hoje compartilhar informações e histórias 
de vida com pessoas do mundo todo leva a crer que as próximas gerações 
tenham, pelo menos, uma maior facilidade de reconhecimento, ter referên-
cias e acessar práticas e rituais compartilhados geração após geração. No 
ano de 2017, cinco anos após meu primeiro contato com os referidos canais 
de homens trans, é possível encontrar um volume grande de informações 
de mesmo teor e ainda outros temas. Pode-se considerar esse aumento na 
oferta de produtos específicos como mais um efeito da visibilidade propor-
cionada pelo compartilhamento de relatos autobiográficos. 

A potência de autobiografias e narrativas de pessoas trans pode ser 
percebida também em outros contextos como no caso das obras I’m Vidya: 
a Transgender’s Journey (2013) de Living Smile Vydia, The Truth about Me: 
A Hijra Life Story (2010), Our Lives, Our words: telling avarani lifestories 
(2011), A Life in Trans Activism (2016) de A. Revathi e Me Hijra, Me Laxmi 
(2015) e Red Lipstick (2016) de Laxmi Tripathi. Nas obras citadas encon-
tram-se relatos de pessoas trans (homens – em menor número- e mulhe-
res – hijras), inclusive das autoras, onde é possível acessar informações 
sobre o cotidiano, a história e a ancestralidade dessas populações. Há ainda 
um outro exemplo interessante de iniciativa da população de compartilhar 
autobiografias e histórias de vida na rede, afim de combater os efeitos de 
um CIS-tema transfóbico. Trata-se do domínio da internet intitulado Trans 
Narratives (transnarratives.org), onde é possível encontrar uma série de 
relatos de pessoas trans.

No que tange à autobiografia e os estudos sobre essa prática, tanto 
Judith Butler quanto Michel Foucault oferecem o aporte necessário para com-
preensão do caráter performativo (Butler 1990:1993:1997) do discurso. Tal 
compreensão possibilita pensar, inclusive as narrativas trans autobiográfi-
cas como ferramenta de enfrentamento contra hegemônica, ao passo que o 
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discurso cria a prática coletiva, as práticas individuais podem desconstruir o 
discurso à medida que a impossibilidade descritiva se materializa nos corpos.

Interesso-me em compartilhar tanto esses efeitos no meu corpo, 
quanto saber dos efeitos nos corpos das minhas irmãs e irmãos2. Pensan-
do no seu caráter político e histórico, considero a prática autobiográfica de 
pessoas trans como um ato de fala decolonial. Explico, ao enaltecer sujeitos 
de fala hegemonicamente tidos como subalternos, locais e contra-hege-
mônicos, tende-se à proposta decolonial de produzir e reproduzir conheci-
mentos compulsoriamente deslegitimados. 

Formulo então a seguinte questão, pode o discurso dar conta dos cor-
pos, sejam eles trans ou não? 

Em Relatar a si mesmo, Judith Butler discorre acerca da tentativa 
de relatar uma história do “eu mesmo”, da incapacidade de o fazermos e 
dos efeitos dessa incapacidade. Butler pontua ainda que esse relato do “eu 
mesmo” é de caráter performativo e não narrativo

“Eu também enceno o si-mesmo que tento descrever; o 
‘eu’ narrativo reconstitui-se a cada momento que e evoca-
do na própria narrativa. Paradoxalmente, essa evocação é 
um ato performativo e não narrativo, mesmo quando fun-
ciona como ponto de apoio para a narrativa. Em outras pa-
lavras, estou fazendo alguma coisa com esse ‘eu’ – elabo-
rando-o e posicionando-o em relação a uma audiência real 
ou imaginária – que não é contar uma história sobre ele, 
mesmo que ‘contar’ continue sendo parte do que eu faço. 
Qual parte desse ‘contar’ corresponde a uma ação sobre o 
outro, uma nova produção do ‘eu’?” (BUTLER, 2017, pg.89)

O caráter performático das auto narrativas e relados do “si-mesmo”, 
ou seja, sua capacidade de criar/agir no presente, pode ser percebido e 
analisado em qualquer relato ou tentativa de relatar, entretanto, é nas his-
tórias de vidas trans que podemos percebê-lo mais latente. Digo isso pois 
ao passo que relatamos esse “si-mesmo” construído de forma a evidenciar 
ainda mais o caráter processual dessa construção, criamos novas possibi-
lidades de existir de forma que não segue uma hegemonia, ou pelo menos 
ainda não. Ao dizer meu nome, um nome masculino, ainda dotado de um 
corpo sem marcas sociais que confirmem minha primeira afirmação, tiro a 
possibilidade de uma verificação de informação que me transforma em uma 
fonte credível, ao mesmo tempo crio uma nova possibilidade de referencial, 
que com sorte, será verificada e retroalimentará futuras relações com esse 
mesmo receptor, criando assim uma cadeia de referências confiáveis.

2-O ato de referir-me às pessoas trans como irmãos e irmãs, ou no caso de João Nery, pai, se dá pela força das 
nossas ligações e pelo amor que temos uns pelos outros.
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MORTE DE PESSOAS TRANS NO BRASIL: NORMALIZAÇÃO E
EXCLUSÃO DE CORPOS ABJETOS
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INTRODUÇÃO

No Brasil, não existem dados oficiais a respeito das mortes de pessoas 
transexuais. Essa falta de informação que poderia ser interpretada como 
indicativo de inexistência de violência, na verdade esconde um contínuo 
processo de extermínio desses corpos. De fato, em que pese a inexistência 
de dados oficiais, o Brasil é considerado o país que mais mata transexuais 
no mundo, segundo a ONG Transgender Europe. Em nosso país, as informa-
ções das quais se têm conhecimento são reunidas pela Associação Nacional 
de Travestis e Transsexuais (ANTRA) – a maior associação de pessoas trans 
do país – a partir das quais construiremos as investigações que serão de-
senvolvidas nesse trabalho. 

Na esteira desses dados, surge a necessidade do presente trabalho, 
que parte da hipótese de que os numerosos casos de assassinatos de pes-
soas trans não são uma aleatoriedade, mas integram a lógica biopolítica 
que orienta a ação genocida dos estados modernos, nos quais o poder se 
encarrega da gerência da vida e que age por meio da divisão entre as vidas 
que podem viver e vidas matáveis. O objetivo é colaborar para uma relei-
tura dos significados dessas mortes no contexto das sociedades de norma-
lização, especialmente a brasileira. Para tanto, consideraremos as questões 
orientadoras a seguir: i) que funções desempenha o soberano estatal na 
concretização do genocídio da população trans por meio de práticas discur-
sivas e não discursivas? ii) de que maneira esses assassinatos podem ser 
percebidos como negação do status de humanidades aos corpos que per-
formatizam gênero e sexualidade de formas não normalizadas? Como base 
para discutir tais questões, mobilizaremos um aporte teórico-metodológico 
que considera centralmente as noções de gênero (BENTO, 2017; BUTLER, 
2018), de norma e de biopolítica (FOUCAULT, 2005).

É preciso atentar que os casos dos quais se têm conhecimento não 
refletem a totalidade das mortes de pessoas trans. Primeiro, por conta da 
ausência de dados oficiais o que dificulta um conhecimento mais preciso; 
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segundo, por conta do apagamento discursivo que autoriza suas mortes. 
Por isso, a análise é necessariamente limitada e essa política de morte tem 
uma dimensão efetiva muito maior do que se pode ter conhecimento. Como 
recorte espaço-temporal, centraremos nossas análises nos assassinatos no-
ticiados no período compreendido entre janeiro e agosto de 2018, ocorridos 
na região Nordeste.  Promoveremos, então, gestos de análise majoritaria-
mente qualitativos tomando por base a análise discursiva de base foucaul-
tina.

O trabalho está disposto em uma seção teórica, na qual desenhare-
mos as ferramentas teóricas e metodológicas que orientarão a nossa aná-
lise. Na seção seguinte, desenvolveremos os gestos de análise qualitativos 
sobre os dados produzidos pela Antra. 

GÊNERO E BIOPOLÍTICA: DISTINGUINDO O HUMANO E O ABJETO

Esta seção se ocupará de discutir os pontos de relação entre o tema 
da biopolítica, em perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 1988; 2005), e da 
teoria performativa de gênero, desenvolvida por Butler (BUTLER, 2018), 
com o intento de refletir sobre os modos pelos quais a categoria gênero é 
manipulada pelo poder estatal, enquanto norma reguladora que atua na 
produção de um espectro de normalidade definindo o humano e o não hu-
mano.  A partir disso, será possível perceber a inexistência de uma catego-
ria identitária prévia, mas que ela é atribuída aos corpos de acordo com a 
adequação de suas performances às categorias de gênero vigentes, o que 
conduz à exclusão daqueles que subvertem tais categorias, que performa-
tizam anti-identidades, como é o caso das pessoas trans, que, por conta 
disso, situam-se fora dos limites do humano (BENTO, 2017).

O tema do poder nas sociedades modernas, portanto, relaciona-se 
intimamente com o do gênero e da sexualidade. Nesse sentido, é impor-
tante compreender que, na modernidade, o poder estatal se caracteriza 
fundamentalmente por ser um poder sobre a vida, que investe sobre ela 
para torná-la mais útil, mais produtiva, em oposição à maneira pela qual 
ele era exercido na teoria da soberania, em que se tinha um poder de vida 
e de morte, caracterizado por uma necessária assimetria, porque exercido 
pela espada, de maneira que se tratava mais propriamente de um direito 
de morte, uma vez que o soberano somente deixava viver na medida em 
que não matava. Tratava-se, pois, de um fazer morrer ou deixar viver. Essa 
relação entre o exercício do poder e a vida se inverte com a formação dos 
Estados modernos e do modelo de sociedade capitalista. Nelas, a vida pas-
sa a ser percebida como uma grandeza valiosa, que precisa ser preservada, 
maximizada em suas forças, em sua utilidade e em sua produtividade. A 
vida, nesse novo contexto, torna-se a preocupação central do exercício do 
poder, que a assume e, com isso, passa a se apresentar como um biopoder 
(FOUCAULT, 1988).

Esse poder sobre a vida é exercido em duas dimensões que não se 
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opõem, antes se complementam, segundo aponta a análise foucaultiana, 
que foca precisamente no seu funcionamento, não na busca de uma origem 
profunda, de um momento primeiro de surgimento. A primeira dimensão 
que se destaca é aquela que incide sobre os corpos individualmente com o 
objetivo de torna-los dóceis, aumentando, assim, sua obediência e produti-
vidade. O seu exercício se dá por meio de uma série de técnicas disciplina-
res, mobilizadas para controlar os movimentos do corpo e dominar as duas 
forças. O corpo, aqui considerado individualmente, é tomado como uma 
máquina, igualando-se o tempo da vida ao tempo da produção, trata-se de 
uma anatomia política do corpo. A fábrica e o cárcere surgem no contexto 
desse poder disciplinar como espaços de produção de corpos dóceis (FOU-
CAULT, 2010). A outra dimensão do poder sobre a vida e a que mais de per-
to nos interessa, toma a vida não a partir dos corpos individuais, mas como 
uma massa global que é afetada por problemas de conjunto. O novo objeto 
de incidência do poder é a totalidade dos corpos, trata-se da população e 
dos problemas postos para a sua governamentalidade. Assim, a mortalida-
de, a natalidade, a fome, as doenças são vistas não mais como desastres 
naturais sob o controle do acaso, mas como processos que minam as forças 
produtivas da população e, por conta disso, precisam ser previstos e con-
trolados. 

Fala-se em fazer viver à medida que o poder atua sobre a vida para 
torna-la mais útil. Sem embargos disso, os Estados modernos são também 
os mais assassinos, o que aponta para uma aparente contradição, afinal, 
como um poder centrado na vida pode matar mais até mesmo que o poder 
soberano, exercido fundamentalmente pela espada? Para compreender isso 
é preciso ter em mente que a biopolítica se exerce pela regulamentação 
biológica da população, que é construída a partir de um discurso racista. O 
racismo moderno se forma a partir de uma transcrição do antigo conceito 
de guerra de raças, que anteriormente explicava a formação dos povos. Até 
então, o conceito de raça se relacionava a uma mesma matriz cultural, mas, 
com as mudanças político-sociais do século XVIII e a ascensão da biopolí-
tica, o conceito é reformulado em um viés biológico e passa a descrever as 
diferenças entre um sujeito e um Outro, não mais povos distintos e, sim, 
parcelas de uma mesma população. Emerge com força normalizadora a 
ideia de uma super-raça e de uma sub-raça, raça ruim, não apenas inferior, 
mas potencialmente perigosa para a saúde populacional, de modo que sua 
eliminação não é apenas uma possiblidade, mas uma necessidade para for-
talecer as forças produtivas da população. Na lógica da biopolítica, a morte 
do Outro, do abjeto, me fortalece. É, portanto, esse discurso que provoca 
uma cisão que autoriza o extermínio de todo um setor da população, exposto 
como anormal e perigoso, em detrimento da perpetuação da vida do sujeito 
populacional (FOUCAULT, 2005). 

Tem-se, então, que o princípio de “poder matar para poder viver” é 
transcrito em termos biológicos, de forma a expor um setor inteiro da popu-
lação à morte generalizada, posto que o enfraquecimento do Outro garante 
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a contínua perpetuação do sujeito social aceito. No contexto desse poder 
sobre a vida, a lei passa a funcionar mais como norma, padrão que distribui 
os corpos entre o normal e o anormal num domínio de valor e utilidade. As 
sociedades modernas, percebidas no século XVIII, funcionam como socieda-
des de normalização, possibilitadas por uma tecnologia de poder encarregada 
da vida. Os processos de normalização se estabelecem discursivamente. Os 
corpos, nesse sentido, são submetidos ao molde dos padrões discursivos he-
gemônicos, de modo que quando enquadrados na norma biopolítica são lidos 
como normais, aceitos (FOUCAULT, 1988).

O sexo aparece, nesse contexto, como interesse central desse poder 
que tem por objetivo a gestão da vida – biopoder. Isso porque por meio 
dele que se acessa tanto a vida do corpo quanto a vida da espécie, de tal 
maneira que incide sobre ele tanto as técnicas disciplinares quanto as regu-
lamentações biopolíticas. O poder atua sobre o sexo provocando uma pro-
liferação de discursos sobre ele, o que leva a formulação de um dispositivo 
de sexualidade, composto por uma série de práticas discursivas e não dis-
cursivas que atuam positivamente, produzindo uma verdade sobre o sexo, 
sob a baliza de uma vontade de verdade. O que se tem, portanto, enquanto 
essencial e pré-discursivo sobre o sexo nas sociedades modernas é, antes, 
efeito de sentido, de tal modo que não existe um sexo fora do poder. 

O dispositivo de sexualidade concorre centralmente para a formação 
do racismo moderno com todos os seus carácteres estatais e biologizantes. 
O racismo e o sexo funcionam como o meio pelo qual o poder atua não re-
pressivamente, sobre identidades que possuem existência pré-discursiva, 
mas positivamente, produzindo-as. Bem como o racismo atua como norma 
que distribui os corpos em graus de utilidade e aceitabilidade, a apresen-
tação do sexo como aparelho biológico e natural, existente independen-
temente do discurso, permite instituir um padrão de sexualidade como o 
normal e o correto, a partir do qual, por oposição, se produz as perversões, 
as formas anormais de vivenciar a sexualidade. O sexo, como verdade pro-
duzida por esse dispositivo, desempenha uma função, que atravessa e sus-
tenta as demais, que é a de atuar como ponte imaginária a partir da qual os 
corpos ganham inteligibilidade (FOUCAULT, 1988). Desse modo, os corpos 
são inteligíveis como humanos a partir da diferenciação sexual, que é pro-
duzida pela ação do dispositivo de sexualidade, de modo que o critério que 
determina a entrada ou não no domínio do humano é a inteligibilidade. 

Sendo o sexo essa norma pela qual os corpos se tornam inteligíveis, 
existem procedimentos discursivos que atuam para ocultar a vontade de 
verdade que o produz, apresentando-o como natural. A norma instituída 
pelo sexo é excludente em sua incidência sobre grupos populacionais, a 
sua atuação se dá por intermédio de uma trama coercitiva de discursos que 
regulamenta a nossa vontade de saber, controlando a verdade produzida 
por ela. As rígidas categorias da sexualidade não aceitam o desvio do pa-
drão binário que elas estabelecem e punem aqueles que delas se afastam, 
tornando seus corpos ininteligíveis. O sexo, portanto, se apresenta como 
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natural e definidor do corpo dos indivíduos e como norma de produção do 
sujeito populacional. 

A norma se apresenta enquanto naturalizada sob a égide dos saberes 
dominantes, que por meio da coerção discursiva determina o que é aceitável e 
o que é perverso, produzindo um domínio do normal. Nessa visada, assumimos 
o corpo enquanto linguagem. O corpo é um texto produzido discursivamente, 
de modo que não existe corpo fora do poder, os discursos que o atravessam es-
tilizam performativamente sob a sua matéria identidades que aparentam uma 
substância, mas que são, sim, efeitos discursivos. É dizer, portanto,

No hay cuerpos libres, anteriores a los investimentos dis-
cursivos. La materialidad del cuerpo debe ser analizada 
como un efecto de un poder, y el sexo no son aquello que 
algúno tiene o una descripción estática. El sexo es una de 
las normas por las quales la persona se torna viable, que 
cualifica un cuerpo para la vida en el interior del dominio de 
lo humano. Hay una costura, impuesta por las normas, en 
el sentido de que el cuerpo refleja el sexo, y el género sólo 
puede ser entendido, sólo adquiere vida, cuando referido 
a esta relación. Las performatividades de género que se 
articulan fuera de esta norma son puestas a los márgenes, 
pues son analizadas como identidades “trastornadas” por el 
saber médico (BENTO, 2017, p. 71). 

Nesse sentido, o corpo é inseparável dos discursos que o produzem, 
eles o integram como seu próprio sangue (PRINS; MEIJER, 2002). À luz de 
Butler (1997), podemos dizer que o corpo, bem como as identidades que 
o constituem, são constructos performativos. A performatividade é enten-
dida, nessa perspectiva, como os modos pelos quais os atos identitários 
são engendrados em uma trama de performances sociais e culturais. Desse 
modo, as identidades de gênero possíveis são efeitos de uma matriz discur-
siva baseada no sexo e no gênero, que não pode ser entendido como mera 
interpretação cultural de um sexo pré-existente, mas como próprio disposi-
tivo que o apresenta de forma reificada, afim de com isso definir os limites 
das inteligibilidades dos corpos. Pode-se, então, dizer que o sexo e o gênero 
são normas que precisam ser atendidas pelos corpos em suas performan-
ces para que eles possam adentrar no campo do humano. A inteligibilidade 
do corpo, de que se falou mais acima, portanto, diz respeito a uma coerên-
cia entre a genitália, a performance de gênero e o desejo (BENTO, 2017). 
Trata-se de uma estratégia biopolítica pela qual se distingue os corpos que 
existem e aqueles que performatizam anti-identidades marcados pela abje-
ção, excluídos do espectro do humano e, portanto, matáveis. 

Nas sociedades de normalização, o agir estatal é orientado por uma 
norma biopolítica construída a partir dos discursos de raça e de gênero que 
define quais corpos devem viver e quais podem ser deixados morrer. O 
poder que permite a perpetuação dessa norma circula socialmente em prá-
ticas difusas, sejam discursivas ou não, e é dessa proliferação de práticas 
que o estado retira a sua legitimidade para matar, exercida não mais como 
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um fazer morrer, mas como um deixar morrer as vidas tidas como anor-
mais, ininteligíveis. Podemos dizer, por tudo isso, que a ação dos Estados 
modernos é centralmente genocida (FOUCAULT, 1988).  Isso se percebe, no 
caso das pessoas trans, cuja as vidas se situam para além dos marcos da 
inteligibilidade e, consequentemente, da humanidade, uma vez que nossa 
concepção de humano se baseia em uma diferenciação sexual. Em decor-
rência disso, a morte das pessoas trans não gera remorso, pois se acredita 
tratar de um processo de limpeza do corpo social (BENTO, 2017).

O processo normalizador se dá sempre por meio das relações esta-
belecidas com o Outro – aquele que é patologizado pela norma biopolítica. 
Assim, podemos dizer que é necessário que exista o anormal para que a 
norma possa se definir e se apresentar como modelo social. Ela se constitui 
sempre num jogo de presença e ausência. A homossexualidade não é uma 
categoria de sexualidade natural, pré-discursiva, anterior ao saber, mas, 
sim, uma categoria inventada no século XIX como parte do processo de 
normalização e regulação da sexualidade, que a apresenta enquanto per-
versão, caráter identitário indesejável, mas, ainda assim, necessária para a 
formulação de uma lógica de sexualidade binária. A homossexualidade e a 
heterossexualidade pertencem à mesma regra de economia fálica e ambas 
se encontram contempladas pelo dispositivo de sexualidade, ainda que uma 
delas como indesejada (MISKOLCI, 2009).

As vidas trans, diferentemente, são excluídas das possibilidades de 
existência, posto que rompem completamente com essa lógica binária e, 
assim, subvertem a verdade produzida pela norma de gênero. Os corpos 
trans carregam em si mesmos as marcas da insubmissão às categorias de 
sexualidade e gênero, uma vez que sua existência desafia os processos de 
normalização. Se a função social do homossexual é, positivamente, produzir 
o heterossexual como norma, as vidas trans, por outro lado, questionam a 
naturalidade do binarismo instituído em torno do sexo biológico, limitado ao 
macho e a fêmea, e põem em risco a perpetuação da heteronormatividade. 

Os corpos trans negam o gênero de origem, de tal modo que eles não 
são o Outro, mas se situam além dessa matriz identitária. Por conta disso, 
esses corpos se apresentam como um perigo biológico que precisa ser eli-
minado para a manutenção desse regime de verdade que circunscreve as 
identidades possíveis. Decorre disso a necessidade de não apenas excluir 
essas vidas, mas exterminá-las, como continuidade do apagamento discur-
sivo ao qual esses corpos estão submetidos e que precisa ser levado a efei-
to no âmbito não discursivo para impedir que os limites reguladores desse 
regime de verdade sejam expostos. A violência contra essa população se dá 
por sua identidade de gênero. Diferentemente da exclusão que incide sobre 
gays e lésbicas, as vidas trans são subjugadas não pelo direcionamento de 
seu desejo, mas por sua própria constituição, que se dá fora dos limites do 
humano (BENTO, 2017). Ao serem relegados ao lugar de abjeção, os cor-
pos trans ocupam o espaço da não existência – um não lugar –, não lhes é 
conferido o privilégio da ontologia, sendo, portanto, deixados para a morte, 
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uma vez que ameaçam o sujeito populacional, interferem na regularidade 
dos eventos desejáveis de natalidade e mortalidade.

UM GENOCÍDIO EM CURSO: UM OLHAR SOBRE A MORTE DE PESSOAS 
TRANS NO NORDESTE

A análise realizada nesta seção incidirá sobre dados gerados pela An-
tra ao realizarem um mapeamento acerca da morte de pessoas trans, com 
vistas a combater discursivamente o total apagamento dessas existências, 
isso porque no Brasil não existem dados oficiais. A escolha da Antra como 
lócus de pesquisa se deve a abrangência geográfica do levantamento que 
reúne dados de casos ocorridos ao longo de todo o país, além da atenção 
dedicada a atualização constante de dados. Como não há dados oficiais, o 
mapeamento é realizado de forma independente pela instituição, sem qual-
quer forma de apoio institucional, de modo que os dados são produzidos e 
atualizados através de informações veiculadas na impressa, seja por meio 
físico ou virtual, assim como por grupos de apoio como são as afiliadas da 
Antra (como a Astra – Associação Sergipana de Travestis e Transexuais), a 
RENOSP LGBTI - Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI 
e por outros canais de comunicação (e-mail, facebook, whatsapp). 

Apesar dos esforços da Antra para catalogar e visibilizar as violências 
sofridas pelas pessoas trans, a ausência de dados oficiais certamente repre-
senta um impedimento para que haja um conhecimento mais abrangente e 
detalhado desses assassinatos. Isso conduz a chamada cifra oculta, como 
apontam os estudos em Criminologia crítica (BARATTA, 2011), diz respei-
to aquelas situações que não integram os dados produzidos. Esse quadro 
aponta para a provável existência de um número muito superior ao efetiva-
mente conhecido. Quando se trata da violência cometida contra mulheres 
e a população negra a situação é diferente, uma vez que há levantamento 
oficiais sobre esses casos, o que embora não elimine a cifra oculta, permite 
uma precisão muito maior dos dados.  

A inexistência de levantamentos oficiais e a consequente cifra oculta 
implicam no não reconhecimento das mortes desses corpos. Tem-se aí um 
não-dito que não é vazio de sentido, mas que reforça o apagamento des-
ses corpos que estão fora das possibilidades de existir, desse modo os cor-
pos trans possuem uma existência discursiva somente enquanto vidas que 
não importam, vidas matáveis, trata-se da produção discursiva da abjeção 
(PRINS E MEIJER, 2002). A produção de discursos está sempre implicada 
pela não produção de tantas outras possibilidades discursivas, como aponta 
Foucault (2014), o silenciamento também é produtor de sentidos. Contar 
a história de certos personagens lidos como normais é, também, deixar de 
contar uma outra história, é apagar as narrativas vividas e produzidas fora 
das fronteiras da norma estabelecida. 

Ao pensarmos, no contexto das sociedades ocidentais na modernida-
de, acerca gerência política da vida compreendemos que o direcionamento 
de determinados corpos ao lugar da abjeção é definido, notadamente, sob 
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a guia dos discursos econômicos que se vale do saber médico para eleger 
como normal o sujeito branco, homem e heterossexual. A fixação de toda 
norma depende, porém, da presença de um Outro que se lhe opõe e, assim, 
lhe oferece possibilidades de constituição (BUTLER, 2018), ou seja, a ins-
tituição desse sujeito social ideal implica na existência de sujeitos negros, 
mulheres e homossexuais. Os Outros são considerados socialmente, mesmo 
que como indesejáveis, o que não acontece, no entanto, com as pessoas 
transexuais e travestis, pois essas identidades não estabelecem nenhum 
tipo de relação com a norma social vigente, o que os torna estranhos, 
ininteligíveis. 

A produção, esquematização e divulgação de dados oficiais sobre gru-
pos minoritários como as mulheres e a população negra, via agências como 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e ONU Mulheres Brasil, pro-
duz um efeito de sentido que remete à pertença dessas existências à ordem 
social vigente, ou seja,  é dado a esses à possibilidade de existência, mesmo 
que por meio da inferiorização. Não produzir informações sobre os assassi-
natos de pessoas trans põe em circulação o discurso essencialista que, ao 
mesmo tempo que define as identidades normais e anormais, invisibiliza o 
dito abjeto, as anti-identidades, de modo que se reforça a norma social vi-
gente.

A cifra negra é resultado da carência de um levantamento oficial, ins-
titucionalizado e com suporte para acesso à informação de forma ampla, o 
que torna impossível, em termos quantitativos, produzir dados reais sobre 
as mortes de pessoas trans. O que encontramos no mapeamento da Antra, 
portanto, são dados ilustrativos, devemos considerar que apesar do esfor-
ço, do trabalho via redes de colaboração e do corte temporal recente (2017 
e 2018), trata-se de um levantamento manual, individual e diário, fatores 
que dificultam e limitam o acesso a informação limitado. É um gesto que 
funciona muito mais como denúncia da exclusão das vidas trans por meio 
da invisibilização e silenciamento de suas mortes, do que um censo fidedig-
no desses casos. O que aponta a indicação de um genocídio incidindo sobre 
essa população, uma vez que mesmo os dados são ilustrativos calculam um 
número, como veremos mais adiante nesta seção.

A ONG Internacional Transgender Europe (TGEU) aponta que mesmo 
diante de um processo de silenciamento e a invisibilização, o Brasil ainda 
ocupa o posto de país que mais mata pessoas transexuais. Dados retirados 
do site dessa entidade não governamental retratam que, entre os anos de 
2016 e 2017, 52% dos assassinatos de pessoas transexuais e travestis no 
mundo se deram no Brasil (ANTRA, 2017). O primeiro gesto de mapeamento 
da Antra acompanhou os assassinatos ocorridos no ano de 2017, anterior-
mente poderíamos contar apenas com os registros do Grupo Gay da Bahia 
(GGB) (HONORATO, 2018). Esse grupo noticiou, em 2008, 58 assassinatos 
contra esse grupo, número que subiu em 2010, alcançando o total de 99 
mortes, chegando em 2017 ao marco de 179 pessoas assassinadas. Em 
nove anos houve um crescimento de 200 por certo no número de mortes. O 
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levantamento do GGB registra tanto as mortes das pessoas gays e lésbicas 
quanto das pessoas trans sob a mesma rubrica, afirmando que todas elas 
são provocadas por homofobia. Isso é problemático, porque contribui para 
um apagamento discursivo dessas identidades ao ignorar as especificidades 
da violência sofrida pela população trans, que não é motivada centralmente 
pela sua sexualidade, mas, antes, pela própria performance de gênero de 
seus corpos, como dito na seção anterior, são corpos que carregam em si 
mesmo a impossibilidade de serem compreendidos pela matriz de gênero.

No ano de 2017, quando a Antra realizou o primeiro mapeamen-
to de assassinatos foi possível traçar um perfil de traços identitários dos 
principais alvos da violência transfóbica. Percebeu-se que 94 por cento das 
vitimas eram travestis e mulheres transexuais e que em 80 por cento dos 
casos os assassinatos foram praticados contra corpos negros e pardos, por-
tanto não brancos. Esses dados indicam que a violência mais intensamen-
te sobre aqueles corpos que são marcados pela abjeção por mais de um 
discurso normalizador. A interseção entre as normas de gênero e raça au-
menta o risco a que estão submetidas as vidas trans. Além disso, chama a 
atenção o perfil etário das vítimas, percebeu-se que 67,9 por cento delas 
foram capturadas pela transfobia entre os 16 e os 29 anos e que nenhuma 
tinha mais de 53 anos. Essa particularidade do conjunto de assassinatos de 
pessoas trans aponta que o extermínio acontece preferencialmente desde 
muito cedo, como forma de manter ocultos os limites normalizadores da 
matriz de gênero, o que é necessários para que as identidades possíveis 
dentro dessa matriz sejam naturalizadas e a verdade produzida por ela não 
seja questionada, na medida em que esses corpos com a sua proliferação a 
desafiam (BUTLER, 2018). 

Considerando a distribuição geográfica das mortes, pode-se afirmar 
que a região Nordeste é a mais perigosa para os corpos que subvertem 
as normas de gênero. Registrou-se nessa região 69 assassinatos, o maior 
número entre as regiões do país, em seguida veio a região Sudeste, com 
57, 19 casos no Norte e no Sul e 15 no Centro-Oeste. O volumoso número 
de assassinatos não deixa dúvidas sobre a efetiva ação de um genocídio 
contra esses corpos abjetos, que por serem ininteligíveis são abandonados 
a morte pelo estado, verdadeiras vidas matáveis, vidas que não importam. 
Essa ação genocida é concretizada não apenas pelo assassinato desses 
corpos, mas também pela forma como essas mortes são noticiadas, o que 
produz uma morte discursiva desse sujeito, ao noticia-lo segundo o nome 
que consta do seu registro civil e o sexo que lhe foi atribuído pelo discurso 
médico em seu nascimento. Bento, sobre isso, nos diz que 

A identidade de gênero pela qual a pessoa lutou e perdeu a 
vida lhe é retirada no momento de se notificar ou contabi-
lizar a morte. Toda a biografia de resistência e de agência 
da pessoa trans assassinada é apagada quando se devolve 
o corpo aos braços do determinismo biológico. E assim, é 
comum escutarmos “‘um’ travesti morreu, vítima de homo-
fobia” (2017, p. 233)
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Atentaremos mais diretamente nessa análise para os dados gerados 
pelo mapeamento de 2018, que ainda estava em andamento quando da es-
crita desse trabalho, mais especificamente no período entre janeiro e agosto. 
A escolha decorre da atualidade dos dados que permite uma observação mais 
precisa da situação atual dessa política de mortes. Num primeiro olhar para os 
dados revela a manutenção de algumas regularidades, como aponta o gráfico.

Gráfico 1 – Morte de pessoas trans por região no Brasil

Fonte: Adaptado de Associação Nacional de Travestis e Transexuais

No recorte de espaço e tempo analisado, haviam sido notificados 108 
assassinatos, a maioria dos quais aconteceu no Nordeste, que, portanto, 
continua sendo a região em que mais se mata pessoas transexuais e traves-
tis em números absolutos. Por conta dessa proeminência, atentamos mais 
detalhadamente para os registros de mortes dessa região. As mortes que 
ocorreram aí são marcadas pela interseccionalidade, uma vez que se obser-
va uma tripla invisibilização desses corpos, eis que a abjeção decorrente da 
ininteligibilidade de suas identidades é ampliada quando atravessada pelo 
Outro da raça e do gênero, negros e mulheres. Por isso, percebe-se que as 
mulheres trans negras são aquelas que ocupam uma posição mais vulnerá-
vel. Nesse sentido, 38 das 42 vítimas de transfeminicídio no Nordeste foram 
identificadas como mulheres, não tendo sido identificado o gênero de somen-
te uma delas. Quanto ao recorte racial, 19 eram corpos negros, não tendo 
sido informada a cor em sete notícias. 

A interseccionalidade marca as mortes que aí ocorreram, há uma tripla 
invibilização, a abjeção dos corpos transexuais é ampliada se esses forem, 
também, marcados pelo Outro da raça e do gênero, negros e mulheres. So-
ma-se o Outro e o não ser. Dos 42 assassinatos de pessoas trans acontecidos 
no Nordeste, 38 das vítimas foram identificadas como sendo mulheres, sendo 
que não foi possível identificar o gênero de apenas uma vítima. E 19 eram ne-
gros, sendo que sete pessoas não tiveram sua raça assinalada. Entres as que 
possuíam informação sobre a idade, 21 vítimas tinham menos de 35 anos e 
apenas quatro ultrapassavam essa marca. Esses dados reforçam essa leitura, 
que se soma à visão de Bento (2017) sobre a questão, que, rompendo o bina-
rismo e considerando os discursos que constituem os sujeitos, percebe a pos-
sibilidade de traçar uma hierarquia dentro do feminino, na qual as mulheres 
bio, brancas,, heterossexuais, mães, religiosas, com formação superior e de 
classe média estão em uma posição de destaque, enquanto que as mulheres 
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trans negras surgem como a personificação do abjeto, eis que seus corpos se 
afastam completamente das normas biopolíticas que estabelecem o corte en-
tre as vidas normais e as vidas matáveis (BUTLER, 2018; FOUCAULT, 2005).

Nossa análise leva em consideração todos os assassinatos contabili-
zados no Nordeste pelo mapeamento da Antra, mas nas linhas seguintes 
destacaremos algumas notícias que ilustram os gestos qualitativos de inter-
pretação dos dados. Transcreveremos tais trechos da mesma forma como 
constam do sítio eletrônico da Antra, realizando nossos grifos em itálico. 
A seguinte pergunta norteou a análise qualitativa do corpus selecionado: 
Quais as práticas discursivas e não-discursivas por meio das quais se pro-
duz e legitima o genocídio da população trans no Brasil? Este trabalho pre-
tende desvelar os discursos que autorizam essas mortes, com o objetivo de 
responder a essa indagação, a partir dos seguintes eixos:

•	 Práticas não discursivas:
o Os modos de execução do assassinato;
o Os espaços em que os assassinatos são perpetrados;

•	 Práticas discursivas:
o A construção identitária dos corpos trans nas notícias;
o Os processos de revitimização.

Esses eixos e categorias de análise nos permitirão observar a função 
que o assassinato de pessoas trans desempenha na manutenção da matriz 
de gênero vigente, bem como na produção e realização da lógica biopolítica 
que orienta o Estado brasileiro. Com isso, perceberemos de que forma os 
corpos trans são produzidos discursivamente enquanto vidas matáveis e 
como a legitimidade para retirar as suas vidas é obtida do tecido das relações 
sociais, numa diversidade de práticas discursivas e não discursivas, pois, 
como aponta Candiotto (2011, p.93), “os limites da postulação do valor 
universal da vida ainda são observáveis na biopolítica dos estados securitá-
rios que continuam a operar a partir do estabelecimento de cesuras, entre 
a vida a ser protegida e a vida a ser abandonada ou exposta ao perigo”.

Nesse sentido, é marcante a forma violenta pela qual ocorrem os as-
sassinatos das pessoas trans, isso indica a necessidade de não apenas ma-
tar, mas de exterminar aquela existência que expõe os limites reguladores 
desse regime de verdade sobre gênero e sexualidade (FOUCAULT, 2014). 
Verifica-se que esses corpos são atingidos várias vezes e, em muitos casos, 
por mais de uma pessoa, como podemos observar nos trechos abaixo, prin-
cipalmente 2, 3 e 4, o que se tem aí é uma ação que marca esses corpos 
como indignos de viver, negando-lhes o direito ao corpo e a identidade. O 
ódio que caracteriza esses assassinatos é parte da lógica biopolítica que, ao 
regulamentar a vida, distribui esses corpos, que estão além das relações 
entre o Sujeito e o Outro, em um lugar de abandono. Por subverterem as 
normas que determinam a entrada nos limites do humano, esses corpos 
são anulados pelo biopoder, por meio de práticas discursivas e não discur-
sivas, buscando, assim, exterminá-los do grupo social.
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(1) Uma travesti de aproximadamente 22 anos, foi encon-
trada morta numa vala na Zona norte de Recife, o corpo foi 
encontrado por moradores do bairro, pedras manchadas 
de sangue no local do crime, apontam que apedrejamento 
como principal fator da morte. 
(2) O corpo encontrado logo nas primeiras horas da manhã 
dessa segunda-feira, 29, com sinais de torturas em uma 
estrada vicinal do conjunto Parque dos Faróis, em Nossa 
Senhora do Socorro, é de uma travesti. De acordo com a 
Polícia Militar, a morte foi causada por uma série de feri-
mentos provocados por facas. O corpo estava preso aos 
arames de uma cerca.
(3) Uma travesti foi encontrada morta, na manhã desta 
sexta-feira (09), as margens de uma barragem, no sitio 
Serrote, zona rural de Craíbas Agreste do Estado. De acor-
do com moradores, a vítima de 18 anos, foi morta a pau-
ladas. O corpo apresentava marcas de fortes lesões e a 
cabeça totalmente desfigurada pelas agressões.
(4) Foi assassinada a pedradas a travesti Sheila que mo-
rava na cidade de Buriticupu, interior do Maranhão. A que 
tudo indica o homicídio foi por transfobia. Na noite de 23 
de agosto dois jovens espancaram até Sheila desmaiar e 
logo depois usaram uma pedra de aproximadamente 7 kg 
e amassaram sua cabeça com essa pedra.
(5) Por volta das 11h do domingo (15), o corpo da vítima 
de 23 anos foi encontrado pela mãe na casa em que ele 
morava no Loteamento Jardim Mariana, região do Conjun-
to Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro (SE). 
Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha marcas de espan-
camento e o suposto homicídio poderia ter ocorrido no sá-
bado (14).

Chama atenção, nas notícias 1 e 2, a forma como os corpos mortos 
são abandonados em lugares a parte. Os sentidos históricos e culturais do 
termo “vala” remetem ao significado de local destinado ao enterro de cadá-
veres e indigentes ou de grupos populacionais exterminados (MICHAELIS, 
2018). A prática não discursiva de relegar esses corpos a espaços geográfi-
cos de desprezo produz, também, sentidos discursivos de abjeção. Trata-se 
de espaços de aversão destinados a receber as vidas que não importam, 
esses corpos, portanto, somente são incluídos em lugares de exclusão. No 
trecho 2, tanto no relato sobre as várias facadas, quanto sobre o abandono 
do corpo em uma cerca de arames, vê-se uma a ação sobre o corpo que não 
se limita a tirar a vida, mas que busca destruir a matéria corporal. A vio-
lência assassina que incide sobre as vidas trans opera por meio de práticas 
de mutilação e desfiguração do corpo físico, é constante na descrição dos 
assassinatos o relato de espancamentos, apedrejamentos, facadas reitera-
das, desfiguração dos corpos e abandono em lugares de abjeção apontam 
para o apagamento dessas identidades, de tal maneira que a forma como 
essas vidas são tiradas integra esse processo de negação de ontologia a 
essas existências, que não importam.  
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Além da brutalidade dos assassinatos, relatada nas notícias, chama a 
atenção que parte significativa dos transfeminicídios ocorrem em espaços 
de convivência diária como a casa, a rua ou o bairro em que essas pessoas 
viviam e durante a prática de atividades corriqueiras. A questão do local 
onde essas mortes acontecem é significativa, porque a casa é atravessada 
por sentidos históricos e culturais que a constroem como local de segurança 
e de conforto de seus habitantes e, ainda, como primeiro local de formação 
de suas subjetividades. A casa é o local onde a pessoa vem a ser. De fato, 
desde o período paleolítico, a habitação desponta como espaço de prote-
ção contra os perigos e ameaças que sofriam os povos de então (TAVEIRA, 
2017). Todavia, como se pode observar nos relatos abaixo, tem-se retirado 
o direito de habitar e de ter um espaço de segurança para si daqueles cor-
pos que subvertem a matriz de gênero, uma vez que, por conta disso, estão 
situados fora dos limites do humano. Isso indica o caráter normalizador da 
ação estatal, que produz os sujeitos que afirma proteger, eis que os direitos 
são concedidos a uma concepção específica de humano, que exclui esses 
corpos (BENTO, 2017; BUTLER, 2018). É negado, portanto, a essas vidas 
abjetas, o direito ao lar. 

(6) A vítima foi encontrada morta dentro de sua residência 
na Zona Oeste de Recife, a vítima levou 8 facadas no pes-
coço.
(7) Uma travesti foi morta a facadas dentro de casa, na 
noite de sábado (7), no bairro Ponto Central, em Feira de 
Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. 
(8) Por volta das 11h do domingo (15), o corpo da vítima 
de 23 anos foi encontrado pela mãe na casa em que ele 
morava no Loteamento Jardim Mariana, região do Conjun-
to Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro (SE). 
Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha marcas de espanca-
mento e o suposto homicídio poderia ter ocorrido no sába-
do (14).

Os trechos 1 e 2 deixam claro o duplo atravessamento dessas cate-
gorias de análise, haja vista que além da morte violenta que visa destruir o 
corpo, percebe-se, também, a negação do espaço da intimidade. No trecho 
3, fica patente a negação do direito ao lar, o que é reforçado pelo corpo 
ter sido encontrado pela mãe, indicando a impossibilidade de pertencer 
tanto ao espaço físico quanto ao espaço familiar. A esses corpos é negado 
o trânsito tanto pelos lugares concretos quanto pelos espaços discursivos 
em que a existência se constitui. A violência contra os corpos trans incide 
não apenas retirando suas vidas físicas, mas os seus espaços de convivên-
cia e segurança, de tal maneira que para esses corpos não há lugar seguro 
para existir. Nesse sentido, a construção dos espaços públicos não leva em 
consideração essas existências e, além disso, a segurança dos espaços pri-
vados não as alcança, colocando-as em risco constante, uma vez que são 
as vidas matáveis da norma biopolítica, numa concretização da assepsia do 
corpo populacional, por meio de sua exposição à morte. 
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Importa observar também as práticas discursivas que operam o apa-
gamento das identidades trans, mesmo porque a violência física decorre 
da ininteligibilidade dos sentidos que esses corpos carregam. A discussão 
realizada até aqui salientou algumas práticas que produzem essa violência 
no âmbito não discursivo. Agora, direcionaremos nossa atenção para os 
mecanismos discursivos de exclusão dessas existências, que lhes negam o 
direito à existência linguística, abandonando-as ao não lugar da abjeção.  A 
violência discursiva soma-se à não discursiva e atinge esses corpos antes 
mesmo desta última, o que é percebido nas notícias analisadas, na superfície 
linguísticas dos textos, em que se apagam os discursos contra-hegemôni-
cos que atravessaram esses corpos e produziram as suas existências, de 
modo que elas são anuladas por subverterem o domínio das identidades 
possíveis, forçando-as, após sua morte, de volta espaço da normalidade. 

Assim, percebe-se que as notícias realizam o apagamento discursivo 
dessas anti-identidades, por meio da mobilização, principalmente, de pro-
cessos de nomeação que se valem da flexão de gênero dos pronomes em 
concordância com o regime de verdade vigente sobre o sexo. Na construção 
linguístico-discursiva dos objetos de discurso, nos excertos investigados, o 
processo de referenciação não respeita as identidades de gênero, isso por-
que o objeto de discurso é sempre sociocognitivamente motivado, de modo 
que o sujeito produtor do discurso parte de suas interpretações de mundo 
para reelaborar as realidades as quais se refere (CAVALCANTE, 2016). Com 
isso, a resistência discursiva produzida por aquele corpo é apagada, no mo-
mento de relatar e contabilizar o seu assassinato, pondo-o novamente sob 
o domínio do determinismo biológico (BENTO, 2017). Os principais recur-
sos linguísticos que se percebe na retomada dos referentes é a utilização 
do pronome em desacordo com a identidade de gênero performatizada por 
essas pessoas é o uso do pronome no masculino ou a marca desinencial 
no masculino para se referir a uma mulher trans, por exemplo. Ainda, em 
enunciados formulados textualmente por processos de referenciação que 
obedecem às identidades de gênero dessas pessoas, mas põem em desta-
que o nome de registro e não o nome social. 

(9) Uma mulher identificada como Bianca de Jesus Sousa, 
mais conhecida como Benjamin, foi assassinada com duas 
facadas nas costas. O caso aconteceu na manhã desta sex-
ta-feira (6), na Vila Palitolândia, zona Sul de Teresina.
(10) Uma travesti foi assassinada a tiros na madrugada 
desta segunda-feira (21), no bairro Alto das Populares, no 
município de Santa Rita. De acordo com a Polícia Militar, 
o homicídio aconteceu na comunidade do Onze e até às 
06h26 não havia informações de quem seria o suspeito. 
De acordo com a prima da vítima, a travesti foi vista pela 
última vez na noite deste domingo (20), quando passou na 
rua e parou em frente a casa de familiares. Inicialmente, a 
polícia sabe que a vítima tem o primeiro nome de Cristiano, 
mas é conhecida na cidade por Pandora.
(11) A vítima identificada com Lohane mantinha um rela-
cionamento homoafetivo com o acusado. De acordo com 
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informações preliminares fornecidas por pessoas próximas, 
o casal teria tido uma discussão motivada por ciúmes, mo-
mento em que o homem teria pego uma faca e desferido 
mais de um golpe na região da garganta de Lohane. Ainda 
não se tem informações sobre o paradeiro do acusado. 

Há um histórico extenso de lutas e enfrentamentos pelo reconheci-
mento do direito ao nome social das pessoas trans. Não existem leis que 
protejam os seus interesses, os quais não gozavam, até 2018, de qual-
quer reconhecimento jurídico. Somente nesse ano, houve um julgamento 
de grande relevância sobre o tema. Trata-se da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade 4275 (ADI 4275), julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa 
oportunidade, a Corte alterou, com efeitos vinculantes para todos os órgãos 
do judiciário, o entendimento jurisprudencial existente entre os membros 
do poder judiciário de que a alteração do registro civil dependia de prévia 
realização de cirurgia de redesignação de gênero, que se opera uma natu-
ralização biologizante do sexo, considerado que é, num tal entendimento, 
como norma constitutiva da identidade normal, que somente existiria quan-
do estivesse presente a coerência entre sexo, gênero e desejo. 

Com o julgamento, o STF reconheceu que os conteúdos da Lei 6.015/73 
– Lei dos Registros Civis – devem ser interpretados no sentido da desneces-
sidade de intervenção cirúrgica como requisito para a alteração do registro 
civil. O reconhecimento do direito ao nome das identidades divergentes, po-
rém, se deu apenas no âmbito jurisprudencial, de forma que ainda perma-
nece o vácuo legal sobre o tema. É necessária uma lei que reconheça esse 
direito de forma mais consolidada e que desloque a discussão do cmpo da 
patologia para o dos direitos humanos, ao menos no plano das práticas ins-
titucionais formais, como ação concreta para ampliar o campo do “humano” 
e proteger a diversidade de formas de articular identidades (BENTO, 2017).

A alteração da compreensão jurisprudencial, porém, não é suficiente 
para subverter a matriz de gênero que produz a inteligibilidade dos corpos 
e produz a abjeção daqueles que não se adequam a ela. Os excertos jorna-
lísticos analisados apontam nesse sentido, como se percebe da superfície 
linguística dos enunciados 9 e 10, em que a identidade de gênero é des-
respeitada, uma vez que são utilizadas marcas linguísticas desalinhadas à 
performance de gênero das pessoas. É saliente, também, a precarização 
dessas performances divergentes, que são tratadas como meros apelidos, 
sem valor de verdade, o qual estaria reservado ao nome constante de seu 
registro civil, como se verifica na formulação “uma mulher identificada como 
Bianca de Jesus Sousa, mais conhecida como Benjamin”. Nele, o nome so-
cial da pessoa é colocado em segundo plano, como um mero apelido pelo 
qual era conhecida. Em seu lugar, produz-se como verdadeira identidade 
aquela registrada em seus documentos, vinculada ao determinismo biológi-
co que não confere existência a esses corpos e que os reclama de volta após 
a sua morte, na medida em que é por meio dele que se constroem as iden-
tidades desses corpos, apagando todos os sentidos discursivos divergentes 
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produzidos ao longo de uma vida de resistência. A construção sintagmática 
“a polícia sabe que a vítima tem o primeiro nome de Cristiano, mas é conhe-
cida na cidade por Pandora” também indica a naturalização biologizante do 
dispositivo de gênero como norma produtora das identidades

O excerto 11 também é relevante, porque, embora identifique a pes-
soa assassinada como Lohane, descreve a relação que mantinha com o seu 
agressor, um homem cis, como um relacionamento homoafetivo. Essa cons-
trução resulta de uma formação discursiva que propaga os discursos da 
heteronormatividade, com o que se excluem e se deslegitimam as perfor-
mances de gênero que a desafiam, porque além de as invisibilizar, somente 
as considera de maneira patologizante. É o que se pode chamar de uma 
inclusão excludente (CANDIOTTO, 2011), na medida em que esses outros 
arranjos identitários somente são considerados pela via da patologização, 
da anormalidade.

Ainda há uma outra prática discursiva que atua na normalização des-
ses corpos, dentro dessa regularidade enunciativa. Trata-se da desvaloriza-
ção de suas formas de viver, o que se constrói nas notícias ao caracterizar 
esses corpos de forma patologizada e atribuindo traços socialmente desva-
lorizados, como uma espécie de justificativa para as violências praticadas, 
o que produz um processo de revitimização agora no plano discursivo. Com 
isso, pretende-se imputar à vítima algum tipo de culpa pela sua morte. 

(12) A travesti foi encontrada já sem vida segundo a cons-
tatação de profissionais de saúde do SAMU. Ela morava em 
Juazeiro da Bahia, mas se encontrava na casa dos pais e 
usava sutiã e um short. Os acusados se aproximaram das 
vítimas a pé e, provavelmente, apanharam uma moto mais 
à frente.
(13) A vítima tinha 34 anos e populares informaram que 
ela sofria com problemas de alcoolismo e era conhecida na 
região como «Palola”. Eles disseram ter ouvido disparos de 
arma de fogo.

Essa revitimização é percebida nos trechos transcritos acima. No 12, 
afirma-se que a travesti “se encontrava na casa dos pais e usava sutiã e 
um short”, conferindo destaque às roupas utilizadas pela pessoa morta, o 
que aponta para um discurso moralista que liga a subjetividade às caracte-
rísticas por ele depreciadas. Nesse sentido, observa-se que as roupas que 
vestia se sobrepõem ao local em que se encontrava – a casa de seus pais 
-, que deveria ser um ambiente de proteção e segurança, particularmente 
por remeter à proteção familiar, o que indica a negação do direito de existir, 
discutido acima. Desse modo, tem-se uma violência discursiva que associa 
a aparência a violência física sofrida que é apresentada como resultado da-
quela. Assim, essa produção discursiva engendra as práticas violentas não 
discursivas, ao mesmo tempo em que mantém oculto o regime de verdade 
que anormaliza esses corpos e autoriza o seu extermínio. 

Também é perceptível a produção de um discurso moralista no ex-
certo 11 em que se destacam os problemas de alcoolismo que enfrentava 
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a vítima, portanto, produzindo uma subjetividade patologizada ao atar a 
construção do sujeito Palola a características depreciativas. A dependência 
do álcool, na construção dessa notícia, exerce a função de causa da violên-
cia que autoriza práticas não discursivas de assassinato, enquanto o dispo-
sitivo de gênero permanece nas sombras atuando sutilmente na exclusão 
desses corpos subversivos.

A trama de notícias esquematizadas pela Antra pertence a uma mes-
ma unidade enunciativa, considerando que há um recorte temático que de-
limita as notícias e que todos os enunciados concorrem para a produção de 
sentidos discursivos sobre corpo, gênero e sexualidade. Os discursos que 
circulam nas formações discursivas que se apresentam nas notícias inves-
tigadas reproduzem e realizam a matriz de gênero vigente, são os efeitos 
de sentido possíveis na produção e interpretação das identidades nos domí-
nios dos sistemas sociais, históricos e culturais nos quais nos inserimos. A 
morfologia social excludente é, também, balizada e perpetrada por meio de 
enunciados como estes. A concretização dessa matriz de gênero se dá tanto 
no nível das práticas discursivas, quanto no das práticas não discursivas, 
que se conjugam para formar uma trama delimita os espaços da normali-
dade e da abjeção.

 A FD da qual esses discursos provêm é a heteronormatividade, que 
estabelece formas normais de vivenciar as experiências de gênero, sexua-
lidade e desejo tanto no corpo individual quanto na massa global que cons-
titui a população, do que decorre, por conseguinte, a produção de corpos e 
modos abjetos de existir.

CONCLUSÃO

A partir do que foi discutido até aqui é possível compreender a forma-
ção dos estados modernos acompanha uma mudança na forma do exercício 
do poder, que deixa de ser exercido pela via da ameaça e da morte direta e 
passa a ter como interesse central a gestão e controle da vida, trata-se da 
emergência do biopoder. Nesse contexto, essa gerência da vida é concreti-
zada no âmbito populacional por meio da produção discursiva de uma nor-
ma, que funciona como padrão ao qual os corpos devem se adequar, pois 
só assim poderão ser considerados como existências normais. O discurso 
normalizador, portanto, desempenha a função de traçar as fronteiras entre 
o normal e o abjeto, aqueles corpos que representam o perigo, a impureza, 
para o sujeito populacional e que são por isso o Outro que deve ser extermi-
nado. Por essa razão é que Foucault (1988) o sonho dos estados modernos 
é o genocídio. 

 Ademais, compreendemos que o gênero é um mecanismo normaliza-
dor dentro do contexto do biopoder. Não é simplesmente uma interpretação 
cultural do sexo, mas a própria operação que o produz sutilmente, apre-
sentando-o como uma propriedade natural dos corpos. O sexo, então, é um 
efeito de poder que só existe e faz sentido dentro do binarismo de gênero. As 
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categorias sexo e gênero funcionam como normas por meio das quais os cor-
pos vêm a ser, logo, são construções performativas produzidas e reguladas 
discursivamente, que estilizam os corpos dentro de um quadro regulatório 
rígido no qual não há começo, meio e fim, por meio do qual se produz uma 
aparência de substância, de tal maneira que a verdade sobre gênero e se-
xualidade oculta o regime de verdade que a produz. A possibilidade de exis-
tir, nesse sentido, depende de uma coerência entre sexo e as performances 
de gênero e desejo, por meio da qual os corpos ganham inteligibilidade, são 
compreendidos enquanto existências normais. Por outro lado, aquelas identi-
dades diversas ou anti-identidades, que subvertem esses discursos normali-
zadores ao não performatizarem sexo e gênero dentro dos limites impostos, 
não são inteligíveis e, portanto, são deixados ao não lugar da abjeção. 

A inteligibilidade é a condição necessária para que o corpo possa ser 
considerado humano, o que aponta que o dispositivo de gênero atua posi-
tivamente produzindo o humano e, por oposição, o não humano, os corpos 
abjetos. Estes são considerados um perigo para os corpos normais, razão 
pela qual precisam ser exterminados, extermínio esse que se dá no domínio 
das práticas discursivas e das não discursivas. As informações analisadas 
indicam que há uma prática constante de morte contra esses corpos inin-
teligíveis, como modo de manutenção da matriz binária de gênero. Esses 
assassinatos não são uma eventualidade, mas integram a lógica biopolítica 
de gestão da vida, que os classifica como anormais, vidas cujas materiali-
dades não importam e, por isso, matáveis. 

O poder estatal opera um verdadeiro genocídio contra as vidas trans, 
na medida em que atua pela produção das vidas normais e pela exclusão da-
quelas que se afastam da norma. Os excertos analisados nos mostram que as 
vidas trans são abandonadas a morte por conta de sua ininteligibilidade, que 
as coloca fora dos limites do humano. De fato, tanto a morte física, quanto 
as práticas discursivas, que operam o apagamento dessas identidades, 
integram essa ação normalizadora que põe sobre esses corpos a marca da 
abjeção. Essas vidas são absolutamente não questionadas, de maneira que 
mesmo que o Estado não as mate diretamente, os seus assassinatos não 
geram remorso e não são sequer reconhecidos como uma violência, eis que 
concretizam, sim, a assepsia do corpo social, caracterizadora das socieda-
des de normalização. 
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