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Apresentação 
 
Humberto da Cunha Alves de Souza  
Sérgio Rogério Azevedo Junqueira  
 
 
 Este livro, o segundo da Coleção Livres & Iguais, é resultado do 

Congresso Internacional LGBTI+, realizado na cidade de Curitiba, entre 13 e 

15 de novembro de 2019. Inédito na região e reunindo academia, 

movimentos sociais e empresas, o congresso foi um sucesso de adesão e 

contou com a participação de 437 pessoas de todo o Brasil e de alguns 

países que falam espanhol, da América Latina e do Caribe. Entre estas 

pessoas, no que diz respeito especialmente ao eixo acadêmico, 147 

participantes entre pesquisadoras e pesquisadores convidados e 

conferencistas com trabalhos apresentados em 12 GTs. 

 Assumimos a coordenação do eixo acadêmico deste congresso 

cientes do desafio de promover o diálogo entre a academia e os outros 

eixos. Motivados por este desafio, reunimos 31 pesquisadoras e 

pesquisadores de destaque sobre o tema da diversidade sexual e de gênero, 

das mais diversas áreas do conhecimento, muitas destas pessoas atuantes 

em organizações e coletivos LGBTI+, com um sólido trabalho de pesquisa, 

em um evento plural e in(ter)disciplinar. 

 Os temas que propusemos às convidadas e convidados e que se 

concretizam nesta obra buscaram abarcar diferentes abordagens, campos 

e teorias, todos construídos de modo provocativo e questionador para que 

possamos refletir, juntas e juntos, sobre os avanços, mas especialmente 

sobre os limites e desafios da pesquisa em diversidade sexual e de gênero 

para o enfrentamento das desigualdades e violências contra a população 

LGBTI+. Pois é uma “Universidade sem condição”1 o que queremos, uma 

Universidade livre e igual, socialmente compromissada, que tenha a 

liberdade para conhecer, refletir, pensar, falar, escrever e ensinar não 

somente a própria história e de sua sociedade, bem como intervir na 

realidade em favor da igualdade de direitos, especialmente em momentos 

 
1 DERRIDA, Jacques. A Universidade sem condição. Tradução: Evandro Nascimento. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2003, p. 68. 

https://orcid.org/0000-0001-7739-8641
http://orcid.org/0000-0003-2168-1186
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como o que atualmente vivemos, de ataques antidemocráticos e até 

mesmo fascistas à diversidade humana e ao conhecimento científico. 

 Os trabalhos que compõem este livro, cuidadosamente 

elaborados pelas pesquisadoras e pesquisadores para o evento e para esta 

publicação, são um testemunho não somente da importância e 

necessidade destes estudos, bem como da extensão e profundidade de 

suas abordagens, metodologias e teorias para a Educação, Comunicação, 

Política e Democracia, Tecnologia, Linguística, Literatura, Saúde, Cultura, 

Arte e Religião; mas, sobretudo, do rigor e vigor científico do campo 

in(ter)disciplinar de estudos em diversidade sexual e de gênero. 

 Esperamos que estas reflexões sejam uma contribuição valiosa a 

este destacado campo de estudos, pois temos a grata certeza de que são, 

“longe de toda a neutralidade utópica, obras performativas”2. 

 

 Desejamos a todas as pessoas uma boa leitura! 

 

 

 
2 Ibid. p. 37. 
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C A P Í T UL O  1  

 

Ficções da Heteronormatividade 
 
Margareth Rago  
 
 
FICCÇÕES 

 
 Narrativas ficcionais tendem a ser percebidas como puras 

fantasias, descoladas da realidade. Na contramão desta concepção realista, 

Michel Foucault não apenas questionou a partilha entre realidade e ficção, 

que reflete a oposição binária estabelecida entre razão e imaginação, como 

apontou para a dimensão produtiva da ficção. Para ele, ao contrário de um 

discurso que não diz a verdade, a ficção produz efeitos de verdade, pois 

institui os objetos de que trata. Após afirmar que sempre escreveu ficções, 

em uma entrevista realizada em 1977, ele observa: 

 
Creio que existe a possibilidade de fazer trabalhar a ficção na verdade, 
de induzir efeitos de verdade com um discurso de ficção, e de fazer 
de modo que o discurso de verdade suscite, fabrique alguma coisa 
que não existe ainda, portanto “ficcionaliza” (FOUCAULT, 1994, p. 236). 

 

 Ficcionais, as narrativas da heterossexualidade compulsória ou 

heteronormatividade que herdamos, e que, ainda hoje são frequentemente 

repetidas, impondo-se como referência sexual adequada e natural, 

segundo os conservadores códigos morais hegemônicos, têm efeitos 

devastadores sobre o corpo e a psique de todos e de todas. Devastadores, 

pois trata-se da imposição de interpretações morais ditas como as únicas 

válidas para toda a humanidade, desde sempre, que escondem sua face 

ficcional, excludente, autoritária e, sobretudo, classista. Acima de tudo, 

considerando as relações de saber-poder que as constituem, essas 

narrativas visam ao enquadramento de cada um e de todos em identidades 

sexuais naturalizadas. Segundo Tânia N. Swain, na esteira de Adrienne Rich, 

a imposição da heterossexualidade como uma instituição política que 

https://orcid.org/0000-0003-4768-9696
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retira o poder das mulheres traduz um desejo de “convencimento cultural 

em políticas familiares e educacionais” e tem como objetivo 

 
a imposição pela coerção de normas de submissão e devoção ao 
masculino, construindo-o de forma imperiosa como definidor da 
divisão de trabalho, remuneração e importância social (SWAIN, 2012, 
s/n). 

 

 É no século XIX que emerge a medicina moderna, apresentando-

se como a única ciência capaz de dizer a verdade sobre a vida e a morte, 

para além da religião, penetrando na vida cotidiana da população, 

respaldada pelo Estado, em suas inúmeras investidas biopolíticas. No 

contexto de crescimento urbano e surgimento das multidões, a 

necessidade de identificação do indivíduo se torna premente, deslocando-

se para a morfologia do corpo, referenciada diretamente pelo sexo. 

Foucault nomeou esse fenômeno, em que o sexo se torna “rei”, adquirindo 

uma enorme centralidade na identificação de cada um, de “dispositivo da 

sexualidade”, na consagrada obra “História da Sexualidade. I - A Vontade 

de Saber” (1980).  Proponho, neste texto, examinar esse processo, mesmo 

que brevemente, tendo em vista historicizar os discursos científicos, entre 

médicos, jurídicos e criminológicos, que capturam as práticas sexuais, 

codificando-as em categorias heteronormativas, hierárquicas e 

estigmatizadoras. 

 

 

A TEORIA DA DEGENERESCÊNCIA 

 
 Ao historicizar e, portanto, desnaturalizar a partilha 

hetero/homossexualidade, inexistente em outros momentos históricos e 

impensável em muitas culturas, Foucault mostrou sua emergência no 

século XIX, a partir do discurso médico, marcadamente misógino e 

autoritário, como forma de hierarquização dos indivíduos e de exclusão 

dos considerados diferentes, ou anormais. No mundo da liberdade e da 

igualdade, que nasce com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, 

em que os sistemas de diferenciação social já não são os mesmos do que 

os vigentes na “sociedade de corte”, as formas de identificação do indivíduo 

sofisticam-se e acentuam-se. Aliás, nasce a própria ideia de identidade, a 
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partir das investidas policiais, que são progressivamente aperfeiçoadas 

com o método antropométrico Bertillon, para identificar o indivíduo no 

novo espaço urbano (GARCÍA FERRARI; GALEANO, 2016, p. 173). 

 Quando todos, em princípio, podem ter acesso às mesmas 

vestimentas, aos mesmos locais, aos mesmos espaços e às mesmas 

palavras, ao contrário do que ocorria na “sociedade da máscara”, como 

criticava Rousseau, ao olhar para o universo do Antigo Regime, em que 

todos, entre nobres e plebeus, homens e mulheres, respeitavam rígidas 

normas de etiqueta, distinguindo-se claramente pelos trajes e pela 

maquilagem, entre outros sinais de expressão, é necessário saber 

identificar para diferenciar. Nesse novo mundo, os homens se tornam 

austeros, suas vestes deixam de ser coloridas, como se observava entre a 

aristocracia feudal, já não podem usar saltos altos, como as mulheres e 

menos ainda exprimir suas emoções, como o choro. A dominação 

burguesa passa pelo corpo e passa, ainda mais, pela sexualização do corpo, 

dividido entre o normal e o anormal. 

 Na modernidade, os modos de identificação do indivíduo na 

multidão tornam-se muito mais sofisticados. Assim, a sociedade burguesa, 

que afirma a igualdade de todos perante a lei, que abole a escravidão e que 

defende os direitos universais do homem, constrói formas de 

hierarquização elaboradas e invisíveis, ao lado de modos de sujeição, 

vigilância e domesticação inexistentes em outros períodos. Foucault 

denominou este mundo de “sociedade disciplinar”, evidenciando como 

meticulosas tecnologias de poder e de saber-poder, a que chamou de 

“disciplinas”, foram acionadas para construir identidades fixas, que são 

atribuídas a cada um, do nascimento à morte, e explicadas cientificamente 

como naturais, como características inatas e hereditárias. 

 É nesse contexto que a partilha entre heterossexuais e 

homossexuais assume destaque fundamental na definição do normal e do 

anormal ou patológico, produzindo a exclusão da cidadania e dos direitos 

universais de parcela considerável da população, entre homens, mulheres, 

negros, indígenas, entre outros. Alguns serão considerados aptos a 

governar, a definir os rumos da família, da cidade, do Estado e da Nação, 

enquanto outros serão considerados irracionais, incapazes de conduzirem 

suas próprias vidas, devendo simplesmente obedecer. Ou melhor dizendo, 

além de obedecer, devendo tornar-se “corpo dócil”, ou seja, 

economicamente produtivo e politicamente submisso, como alerta 
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Foucault, em “Vigiar e Punir” (1977). Mais do que a dominação burguesa 

sobre o proletariado, entre outros setores sociais oprimidos no capitalismo 

urbano-industrial, para este filósofo, as formas modernas de poder e de 

controle, sutis e moleculares expandem-se de maneira imperceptível, 

garantindo o poder do capital de maneira muito mais perversa e 

disseminada do que se poderia imaginar. 

 Assim, a homossexualidade, inexistente no mundo grego 

enquanto definição da relação erótica entre pessoas do mesmo sexo, será 

vista como anormalidade e doença, e será explicada, segundo a teoria da 

degenerescência, pela conformação diferenciada da caixa craneana, pelo 

formato das orelhas, do nariz, dos ossos e de todo o corpo. O saber médico 

do período e a antropologia criminal, que nasce no final do século XIX, não 

cessam, então, de expandir-se, ampliando o leque dos indivíduos 

classificados como “degenerados”, isto é, herdeiros de algumas deficiências 

físicas, mentais ou morais de seus familiares. 

 Especialmente importantes são os trabalhos do médico e 

psiquiatra austríaco Bénédict Augustin Morel, autor do “Traité des 

Dégénérescences Physiques, Intellectuelles et Morales de L'espèce 

Humaine et des Causes qui Produisent ces Variétés Maladives” (1857), assim 

como os do médico e psiquiatra italiano Cesare Lombroso, autor de várias 

obras, como “L´Uomo Delinquente” (1876), “Gli Anarchici” (1894) e La Donna 

delinquente, la prostituta e la donna normale (1895), este último com 

Guglielmo Ferrero. Nesta tradição, “O ‘darwinismo social’ de Lombroso 

relaciona na morfologia do rosto a periculosidade, a origem étnica ou social 

e a animalidade”, observam Haroche e Courtine (2016, p. 243). 

 As categorias do “delinquente-nato”, correspondente masculino 

da “degenerada-nata”, inventadas por Lombroso são apresentadas como 

descrições realistas e objetivas de tipos físicos considerados inferiores 

desde o nascimento. Dão continuidade à teoria do psiquiatra austríaco 

Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), especialista em sexualidade humana, 

que, décadas antes, torna-se conhecido por seu livro Psychopathia 

Sexualis, de 1886. Neste estudo, o psiquiatra distingue minuciosamente e 

cataloga as práticas sexuais, antes consideradas sodomia, como 

“perversões sexuais”, a partir das interpretações morais cristãs, em especial, 

as agostinianas. Os homossexuais, as lésbicas, as prostitutas, os sádicos, os 

masturbadores, os pedófilos e as histéricas, entre outros tipos sexuais, 

serão, então, desclassificados e estigmatizados como “degenerados”, como 
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“figuras da perversão” muitos próximos da criminalidade e da loucura. Na 

evolução das espécies, dizem eles, uns foram; outros ficaram e se 

degeneraram. 

 
Para definir a normalidade em relação à qual determinados 
comportamentos sexuais serão considerados desviantes, Krafft-
Ebing buscará recurso à noção biológica, portanto natural, de 
"preservação da espécie". O prazer obtido da relação sexual será 
natural na medida em que contribua para a reprodução. Todo 
erotismo praticado fora desse contexto deverá ser considerado como 
desviante. Sob esse prisma, deverão ser consideradas como 
“perversão sexual” todas as satisfações eróticas cujo objetivo não seja 
a preservação da espécie (PEREIRA, 2009, s/n). 

 

 Na interpretação de Krafft-Ebing, os homossexuais, também 

chamados de pederastas e considerados criminosos, são vistos como 

indivíduos indolentes, amolecidos, fracos, incapazes de decisões firmes, 

como caberia aos “homens normais”, com características físicas 

específicas. A homossexualidade seria um sinal funcional da 

degenerescência, caracterizado pela hereditariedade psicopática, 

anomalias psicológicas e declínio da capacidade intelectual. Ainda assim, 

ele acreditava que o casamento heterossexual poderia curar a 

homossexualidade. Para Lombroso, a influência da degenerescência 

tenderia a confundir os dois sexos e a produzir nos homens tanto 

infantilização quanto feminização, levando-os à pederastia, enquanto as 

mulheres tenderiam a se tornar masculinas e, consequentemente, lésbicas 

(LOMBROSO, 1895, 1991, p. 346). 

 No caso das prostitutas, Lombroso e Ferrero descrevem-nas 

como mulheres de testa curta, mandíbula larga, tagarelas, irracionais, 

egoístas, que adoram perfumes extravagantes, roupas coloridas, licores 

fortes, comidas picantes, gatos, sem manifestar nenhuma vocação ou 

desejo de maternidade. No capítulo desse livro, intitulado “Sensibilidade 

Sexual”, inspirando-se em Kraftt-Ebing, concluem que as prostitutas e as 

criminosas têm uma sensibilidade sexual superior à das “mulheres 

normais”. Especialmente as “prostitutas-natas” revelam um tipo de 

erotismo que as aproxima dos machos e as diferencia das “honestas”. 

Também as depravações são mais frequentes nas prostitutas, como o 

tribadismo, muito difundido entre elas” (RAGO, 2015, p. 242). 
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 O biologismo permite aos doutores cruzar, de maneira 

apocalíptica, o tema da prostituição com o da loucura e com o fantasma da 

degenerescência racial. Assim, este pensamento torna-se ainda mais 

autoritário e cristalizador do que aquele que se esboçara nas décadas 

iniciais do século XIX. Nessa lógica, estabelece-se uma identidade 

psicológica e anatômica entre o criminoso e a prostituta-nata, assimilados 

por sua vez ao louco moral. Ambos possuem “o mesmo gosto precoce pelo 

mal”, nenhum senso moral e total indiferença diante da infâmia social. 

 Em suas interpretações, o rol das perversas sexuais se estende 

progressivamente: as lésbicas, de cabelos curtos, invejam os homens, pois 

gostariam de ter pênis; as solteironas, as feministas, as escritoras, as negras 

e mulatas. Próximas da aranha, ameaçadoras e fatais. Loucas. O desfile 

tipológico poderia prosseguir, trazendo à cena as construções ansiosas de 

muitos outros doutores, todos aflitos com a nova presença feminina em 

massa no cenário social, e absolutamente preocupados em conter as 

mulheres, definir suas identidades, segurar seus desejos, dizer qual é o seu 

lugar, assim como de todos os considerados “anormais”. Jacques Le Rider 

mostra, aliás, como se dá o debate, na Viena fin-de-siécle, sobre a crise das 

identidades sexuais e o fenômeno da feminização da cultura, que muitos 

veem como terrível ameaça, devido aos seus efeitos nocivos: o 

amolecimento e a desvirilização dos jovens, a degenerescência da raça, o 

predomínio das mulheres, o matriarcado, como aparecem nos discursos 

de Bachofen, Nietzsche e de muitos outros (LE RIDER, 1992). 

 A teoria da degenerescência fez escola em todo o mundo 

ocidental. No fascismo e no nazismo, como se sabe, a noção de 

degeneração atingiu fortemente a arte, perseguida e destruída pela 

violência dos grandes líderes como ameaça à ordem e aos valores da 

família e da pátria. A masculinidade foi valorizada como “símbolo da 

energia juvenil, da camaradagem viril e da estética do corpo masculino que 

vieram a simbolizar a verdadeira virilidade”, enquanto as mulheres foram 

confinadas no espaço da maternidade, percebida como dever social 

(MOSSE, 1999, p. 231). 

 No Brasil, vale lembrar, a antiga rua Itaboca, localizada no bairro 

do Bom Retiro, em São Paulo, famosa pela zona do meretrício e pela vida 

boêmia, recebe o nome de rua Professor Cesare Lombroso, em 1957, 

quando as autoridades públicas decidem higienizar o bairro e limpar a 

imagem de licenciosidade que adquirira (RECHTMAN, 2015, p. 91). Mas, 
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para além do espaço urbano, é no plano do pensamento e de outras 

práticas que as interpretações lombrosianas se fazem sentir. Assim, o 

conceituado médico e professor de Medicina Legal e de Criminologia 

Forense, Dr. Leonídio Ribeiro, formado pela Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, em 1916, recebe o Prêmio Lombroso da Real Academia de 

Medicina da Itália, em 1933. Logo, assume a direção do Instituto de 

Identificação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e cria os laboratórios de 

Pesquisas Científicas sobre Antropologia Criminal e o Laboratório de 

Biologia infantil, “este último fundado junto ao Juizado de Menores do Rio 

de Janeiro, onde examinou inúmeros ‘menores delinquentes e 

abandonados’”, como informa Alvarez (2005, p. 73). 

 Em nossos dias, a teoria do capital humano desdobra as 

interpretações eugenistas do passado, ao considerar que é possível 

aprimorar o desenvolvimento da espécie humana, a partir de 

determinados investimentos pessoais. Como observa Paltrinieri, 

 
Longe de desaparecer depois da Segunda Guerra Mundial, a teoria 
eugenista, como uma teoria do valor diferencial dos indivíduos e das 
populações, informa a justificativa econômica e moral que subscreve 
as teorias do capital humano (PALTRINIERI, 2019, p. 159). 

 

 Assim, a produção do sujeito neoliberal deve começar desde 

muito cedo. Nessa direção, Gary Becker, economista da Escola de Chicago 

e prêmio Nobel em 1992, incentiva o investimento formativo e educacional 

da criança, tendo em vista formar seu “capital humano”, para que, no 

futuro, possa colher os resultados desejados. Até mesmo a relação mãe-

filhos deve ser pensada segundo a lógica do custo-benefício: tudo deve ser 

cuidadosamente mensurado, desde o tempo e a qualidade dos cuidados 

que a mãe dedica ao filho, o afeto e a atenção com que acompanha seu 

desenvolvimento até “a educação, os progressos escolares e físicos, a 

maneira como ela o alimenta e como ela estiliza a alimentação e a relação 

alimentar que tem com ele”, como mostra Foucault, em sua instigante 

análise do neoliberalismo norte-americano (FOUCAULT, 2008, p. 334). O 

investimento que constituirá o “capital humano da criança” será, por sua 

vez, seu salário, quando ela se tornar adulta, enquanto que a mãe terá como 

recompensa a “renda psíquica” desse investimento. 
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A INSPIRAÇÃO CRISTÃ: ENTRE HIENAS, LEBRES E ELEFANTES 

 
 Se é possível encontrar linhas de continuidade nas estruturas de 

pensamento recorrentes na governamentalidade neoliberal e na teoria da 

degenerescência, não há como não notar que ambas se nutrem de 

concepções bem mais antigas. A teoria da degenerescência, - que gira em 

torno do núcleo perversão-hereditariedade-degenerescência e que será 

radicalmente questionada e invertida por Freud, como diz Foucault1 -, 

inspira-se em concepções instituídas por outras narrativas ficcionais, 

desde pelo menos o Cristianismo primitivo.  É conhecido o mito do 

primeiro casal, Adão e Eva, que, no Paraíso, desobedece e se perde, por 

culpa da mulher. Inventada pelo padre Tertuliano e elaborada em sua 

forma mais conhecida por Agostinho,  - que se torna santo, ao contrário do 

primeiro -, a narrativa do pecado original afirma a inferiorização das 

mulheres, o que também é transferido para os homens que não se 

adequam ao modelo de masculinidade imposto e perpetuado, a exemplo 

de Tarzan, nos inícios do século XX (GREENBLATT, 2018). 

 Mais do que isso, mostra Foucault, Agostinho “libidiniza o sexo”, 

ao afirmar que a desobediência de Adão tem como resultado a ereção 

involuntária, ou seja, a perda de domínio sobre uma parte do corpo, seja 

para os homens, seja para as mulheres, já que nesse momento histórico, 

acredita-se que ambos possuem os mesmos órgãos com pequenas 

diferenças. Vale citar esse filósofo: 

 
Santo Agostinho chama de “libido” o princípio do movimento 
autônomo dos órgãos sexuais. Assim, o problema da libido – o de sua 
força, origem, efeitos – se torna o principal problema da vontade. A 
libido não constitui um obstáculo externo à vontade; ela é uma parte 
desta, seu componente interno. A libido não é tampouco a 
manifestação de desejos medíocres; ela é o resultado da vontade, 
quando esta excede os limites que Deus lhe fixou inicialmente. 
Consequentemente, empenhar-se em uma luta espiritual contra a 
libido não significa que devamos, como em Platão, voltar nosso olhar 
para o alto, e recordar à nossa memória a realidade já conhecida 
outrora e depois esquecida. Nossa luta espiritual deve consistir, pelo 
contrário, em dirigir nosso olhar incessantemente para baixo, ou para 

 
1 Segundo Foucault: “Freud virou pelo avesso a teoria da degenerescência” (1979, p. 260). Em outro momento, 
afirma que a Psicanálise foi “a única que se opôs rigorosamente aos efeitos políticos e institucionais do 
sistema perversão-hereditariedade-degenerescência” (1980, p. 113). 
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o interior [...] Não se trata apenas de aprender as regras de um 
comportamento sexual de acordo com a moral, mas também de se 
examinar incessantemente a fim de interrogar o ser libidinal dentro 
de si mesmo. Seria preciso dizer que depois de Santo Agostinho é 
com a cabeça que experimentamos a coisa sexual? Digamos ao 
menos que a análise de Santo Agostinho introduz uma verdadeira 
libidinização do sexo (FOUCAULT, 2004, p. 100). 

 

 Os primeiros padres da igreja cristã dedicaram-se longamente a 

explicar os comportamentos sexuais que consideravam excessivos, 

abomináveis e pecaminosos, típicos dos pagãos. Em suas interpretações 

negativas, nem mesmo os animais foram poupados; aliás, serviram para 

reafirmar suas concepções misóginas e homofóbicas. Dentre eles, apenas 

o elefante, monogâmico, casto e sexualmente austero, se salva, ao oferecer 

um excelente modelo na relação conjugal. Segundo São Francisco de Sales, 

“ele nunca troca de fêmea, e ama ternamente aquela que escolheu” (apud 

FOUCAULT, 1984, p. 19); só acasala a cada três anos, apenas por cinco dias e 

de maneira muito secreta, cuidando de banhar-se depois da cópula para 

juntar-se à manada. 

 Já a promíscua lebre e a hiena bissexual e lasciva são animais 

perversos por natureza. A primeira por adquirir “um ânus suplementar a 

cada ano e por fazer, de seus orifícios assim multiplicados, o pior uso”; já “a 

péssima reputação da hiena derivava de uma velha crença, segundo a qual 

possuía os dois sexos e alternadamente, de um ano para o outro, 

desempenhava o papel de macho e o de fêmea” (FOUCAULT, 2018, p. 29). 

Evidentemente, o casamento heterossexual e o sexo para fins reprodutivos 

foram valorizados como modo de dar continuidade à ação criadora de 

Deus. É assim que, como afirma Fernandez (2019), “o cristianismo 

empreenderá uma matrimonialização dos aphrodisia de Grécia e Roma”, e 

nos constituirá como “sujeitos de desejo”, que devem decifrar-se 

incessantemente para evitar as interferências desviantes e insistentes de 

Satanás. 

 No entanto, a hermenêutica de si, como modo de relação consigo 

mesmo que busca encontrar-se na própria interioridade, tendo em vista a 

purificação -, não foi a nossa única herança do cristianismo; o poder 

pastoral e a confissão também saíram progressivamente dos muros da 

igreja e foram incorporados pelo Estado, promovendo modos de 

assujeitamento cada vez mais complexos. Quebrar o indivíduo por dentro, 
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portanto, fazê-lo acreditar que Satanás habita seu corpo e comanda seus 

desejos e, em especial, os daqueles que se desviam da heteronomatividade, 

foi fundamental para que o cristianismo se apresentasse como um poder 

de salvação das almas, ou como poder pastoral, isto é, de condução do 

rebanho. A obediência cega ao pastor se tornou uma grande virtude, 

enquanto o cuidado de si dos antigos gregos foi subsumido pelo 

conhecimento de si. Diante da autoridade religiosa do pastor, a confissão 

constituiu-se como uma tecnologia de sujeição muito eficaz, levando o 

indivíduo a renunciar a si mesmo, em nome do regime de verdades que lhe 

foi e continua a ser imposto. Nas palavras de Foucault: 

 
somos herdeiros de uma moral cristã que faz paradoxalmente da 
renúncia a si a condição da salvação. Também somos herdeiros de 
uma ética (em parte cristã, em parte laica) que faz do respeito da lei a 
forma geral da conduta moral. Enfim, somos herdeiros também de 
uma moral social que procura na relação com os outros a regra dos 
comportamentos admissíveis (FOUCAULT, 1982; 2017, p. 39). 

 

 Devemos ainda estranhar o retorno de discursos reacionários, 

misóginos e homofóbicos, que datam dos inícios da era cristã? 
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C A P Í T UL O  2  

 

Experiências escolares de alunas dissidentes 
da sexualidade hegemônica 
 
Keith Daiani da Silva Braga  
 
 
 O texto aqui apresentado é parte da tese de doutorado defendida 

em 2019, intitulada “Lesbianidades, Performatizações de Gênero e 

Trajetória Educacional” (BRAGA, 2019) desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT/Unesp). 

 Busquei, neste estudo, compreender por meio de narrativas de 

vida de sete mulheres (entre 25 e 33 anos) que se autorrepresentam 

lésbicas, como se articulam lesbianidades e as performatizações de gênero 

no contexto das poderosas instituições educativas: família, escola, igreja e 

universidade. 

 Para alcançar tal compreensão empreendi uma investigação 

vinculada aos estudos de gênero e sexualidade, no campo da Educação, de 

caráter qualitativo, com uso de entrevistas abertas, de inspiração 

metodológica narrativo-biográfica. O tratamento e análise dos relatos de 

vida foram guiadas pelo aporte teórico formado por autoras e autores 

alinhados aos feminismos e à teoria queer. 

 É importante contextualizar que nessa pesquisa não trabalhei 

com as histórias de vida de mulheres lésbicas transexuais. Não por 

desconsiderar as suas experiências educativas, mas sim por não serem 

adequadas aos objetivos propostos, haja vista que esses sujeitos não foram 

lidos, categorizados e educados cotidianamente, desde a infância, pela 

família, escola, igreja e demais instituições sociais, para se tornarem 

feminilidades heterossexuais. 

 Em termos de tese, busquei me opor a argumentação comum de 

que as lesbianidades são primordialmente aceitas ou mais toleradas em 

espaços escolares e educativos. Com as narrativas de vida das participantes 

do estudo, podemos compreender os investimentos educativos 

https://orcid.org/0000-0001-5912-7709
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heteronormativos acionados a partir do momento em que as garotas 

apresentam performatizações de gênero discordantes do padrão 

heterossexual ou alinhadas as masculinidades femininas. 

 Diante do grande volume de narrativas (dados) construídos 

durante a pesquisa e do limite destinado aqui, para o texto, optei por fazer 

um recorte alinhado ao tema proposto na mesa redonda “Educação para 

quem? Corpos estranhos, educados, excluídos no ambiente escolar” do 

Congresso Internacional LGBTI+: apresento, neste capítulo, as experiências 

de lesbofobia na escola de duas participantes apenas do estudo de 

doutoramento supracitado. O critério escolhido foi a potência dos relatos, 

dessas das participantes da pesquisa, para pensarmos até que ponto as 

lesbianidades são “toleradas” no ambiente escolar, especialmente quando 

os corpos dissidentes são negros e/ou masculinos. 

 

 

A LESBOFOBIA: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 
 A lesbofobia é uma violência que produz contextos específicos 

de vulnerabilidades, desde violências brutais como assassinatos, estupros 

“corretivos” e assédios sexuais até as hostilizações psicológicas, verbais, 

micropunições, vigilâncias sutis, movimentos restritivos de controle, 

processos de educação e adequação às normas, que expõem, não só 

somente dissidentes sexuais, mas todas as mulheres – mesmo as 

heterossexuais – não “ajustadas” aos modelos heterocentrados de 

feminilidade ou alinhadas às formas de masculinidades femininas 

(VIÑUALES, 2002; PLATERO, 2010; GIMENO, 2010; LORENZO, 2012). 

 O uso e estudo teórico do termo é importantíssimo, pois quando 

lançamos exclusivamente a palavra “homofobia” para englobar todas as 

violências aos sujeitos não-heterossexuais, não apreendemos as formas 

menos explícitas da heternormatividade agir com as demais dissidências, 

em nosso caso, a lesbiana. Mas não somente ela, por exemplo, há também 

o quadro preocupante das travestilidades e transexualidades que nos 

convocam a falar da brutalidade que é a transfobia, em nosso país, que 

opera desumanizando e reduzindo drasticamente a expectativa de vida de 

sujeitos trans. 
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 Tanto para Viñuales (2002), quanto para Gimeno (2008), autoras 

que discutiram conceitualmente a questão, independentemente de como 

se conceitualiza ou defina a lesbofobia no mundo acadêmico, na vida social 

qualquer ojeriza, desprezo, violência, ataque e ridicularização da 

lesbianidade mascara uma profunda misoginia. Entendendo a misoginia 

como o ódio profundo as mulheres, simplesmente por serem mulheres. 

Para as autoras acima citadas, isso acontece porque quando a hostilidade 

contra as uniões entre mulheres (lesbofobia) se explicita, ela geralmente se 

baseia na negação da “posibilidad de experimentar la sexualidad, la 
feminidad, en suma, de celebrar la vida si no es al lado y bajo la mirada 
tutelar de un hombre” (VIÑUALES, 2002, p. 43, grifos nossos). 

 Em síntese, podemos dizer que a lesbofobia é grande aliada no 

processo de desvalorização das mulheres que: rompem de alguma maneira 

com as rígidas normas de gênero, estabelecem alianças femininas, 

explorem, vivam ou desfrutem de uma sexualidade e erotismo sem falo;  e 

ela atua como a guardiã da condição feminina de mãe e de amante, 

admiradora, entusiasta, complementar, dependente  dos homens 

(LAGARDE, 1996; LORENZO, 2012). 

 No espaço escolar, a lesbofobia vai aparecer com maior força 

contra as meninas que se distanciam de alguma maneira das expectativas 

previstas pelas rígidas normas de gênero. Nesse sentido, compreendemos 

que não se pode entender a lesbianidade apenas como algo invisível, e por 

consequência mais aceito, como comumente debatido (GIMENO, 2008). 

Nem todas as garotas, conforme já elucidou Halberstam (2008) vão viver a 

dissidência em presumidos contextos de ocultação. Para o autor, 

experiências de lésbicas negras e/ou masculinas nos interpela para falar de 

uma hipervisibilidade lesbiana, em outras palavras, discutir que algumas 

mulheres ao longo de suas vidas, ao invés de se sentirem ocultas, 

experimentam uma visibilidade tão grande que inclusive as expõem a 

processos de exclusão e violência desde muito cedo. 

 Com Butler (2003) entendemos o gênero como algo realizável e 

não aquilo que possuímos. Somos fazedores de gênero como disse Bento 

em entrevista à Dias (BENTO; DIAS, 2014) em sua interpretação de Butler 

(2003). Do momento em que nos levantamos até nos deitarmos para 

dormir, no decorrer de um dia, nosso corpo vai tomando movimentos, 

estética e acessórios saturados de gênero. 
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 Se por um lado, para muitos sujeitos, esse fazer o gênero, pode 

ser uma fonte de sensações prazerosas e positivas, do ponto de vista de 

entender e estar seguro sobre o destino de suas vidas, sobre como devem 

se portar para alcançar alguns sonhos e aspirações “apropriadas” e 

valorizadas socialmente, por outro, as normas e regras que regem o gênero 

são também causadoras de desconfortos, constrangimentos, violências e 

morte (BUTLER, 2015). 

 Tais normas e regras, limitam o campo de oportunidades dos 

sujeitos, hierarquizam e atribuem diferentes valores para as vidas (SWAIN, 

2006), podem também nos calar diante de diversas situações em que nossa 

palavra pode não ser autorizada (GIMENO, 2005; CASTAÑEDA, 2006), são 

capazes de nos ferir ao impor os modos como devemos “enxergar” nossos 

corpos (BORDO, 1997), diminuem os amores que divergem do prescrito 

(ERIBON, 2008; MOGROVEJO, 2006), e por fim nos segregam e nos punem 

severamente à medida que nos distanciamos ou desafiamos seus 

pressupostos (BENTO, 2011; PELÚCIO, 2011; PERES, 2010). 

 As instituições escolares, tem uma relação bastante íntima com 

essas normas. Como já alertava Louro (1999), a escola está bastante 

preocupada em transformar meninos e meninas em homens e mulheres 

“de verdade”. Em outras palavras, é no espaço escolar que variadas formas 

de produzir feminilidades e masculinidades heterossexuais são 

empenhadas com bastante força. Corpos infantis que sinalizam qualquer 

espécie de ruptura ou desvio da ótica heterocêntrica são rapidamente 

realocados aos seus supostos lugares de origem, com o uso, por exemplo, 

da lesbofobia. 

 

 

VIOLÊNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR: EXPERIÊNCIAS LESBOFÓBICAS 

REMEMORADAS POR GAROTAS NEGRAS 

 
 Miskolci (2012) no livro “Teoria Queer: um Aprendizado pelas 

Diferenças” destaca que é a partir do ingresso no espaço escolar que muitos 

sujeitos entram em um contato mais direto com as demandas acerca dos 

padrões e modos de ser hegemônicos. Em outras palavras, quando saímos 

de casa e passamos a frequentar as instituições escolares, longe do cordão 

protetivo familiar, é que nos deparamos com a ideia de que somos: 
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acima do peso, ou magros demais, feios, baixos, gagos, negros, 
afeminados. Em suma, é no ambiente escolar que os ideais coletivos 
sobre como deveríamos ser começam a aparecer como demandas e 
até mesmo como imposições, muitas vezes de uma forma muito 
violenta (MISKOLCI, 2012, p. 38). 

 

 Com Louro (1999) compreendemos que escola foi construída a 

partir de valores que historicamente se encarregaram de reduzir a figura 

do outro ao: excêntrico, diferente, inferior. Desde a sua arquitetura, que ela 

delimita espaços. Basta olharmos para os símbolos religiosos, por exemplo, 

facilmente encontrados nas escolas públicas brasileiras, para 

compreendermos que aqueles que não representem sua religiosidade, a 

partir da ótica cristã, especificamente católica, ficarão cientes que estão em 

desacordo com aquilo que a escola acredita, tornando-se assim 

vulneráveis diante de possíveis piadas ou chacotas sobre suas crenças. 

 No caso de duas participantes de nosso estudo, negras e com 

performatizações de gênero discordantes do modelo hegemônico o 

discurso da lesbianidade silenciosa, invisível e inofensiva não se sustenta. 

Os relatos de vida de Towanda e Caroline desnudam uma trajetória escolar 

despontecializadora, árdua e dolorosa. 

 Towanda, a participante mais velha da pesquisa, com 33 anos na 

época em que concedeu a entrevista, se recorda que foi criada com muito 

amor pelos avós, que ela considera e chama de “pai” e “mãe”. Em sua casa 

tinha liberdade para brincar do que desejasse, se vestir como quisesse, não 

cresceu forçada pela família a corresponder ao ideal de feminilidade 

hegemônico. Antes de entrar na escola, mantinha amizade com os meninos 

de seu bairro, de sua rua: 

 
eu sempre brinquei com os meninos, sabe? Eu nunca tive, assim, 
convívio com meninas para além das minhas primas, que eram as 
meninas mais próximas do meu convívio. Com elas a gente brincava 
de casinha, brincava de outras coisas, mas assim, eu sempre era o 
papai [...] E daí com os meninos da rua, né, deu saber jogar bola, deu 
saber soltar pipa, andar de carrinho de rolimã, brincar de correr, de 
esconde-esconde, essas coisas. Então assim, eu sempre tive uma 
aceitação dos meninos. Entre aspas, bem entre aspas, eu sempre fui 
uma deles. 

 

 Quando chega a época de frequentar a escola, a entrevistada 

qualifica que iniciam seus primeiros choques: 
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hoje eu consigo ter consciência disso, na época, obviamente, não. Mas 
na segunda série eu era apaixonadinha pela minha professora. Na 
terceira série eu fui apaixonadinha por uma amiguinha. Então assim, 
sonhar, eu tinha sonhos de príncipe, entendeu? [...] Só que aí, também, 
começaram alguns problemas, porque essa fase da primeira infância, 
pelo menos para mim, eu não sei como é que é para outras meninas, 
mas foi bem cruel na escola, sabe? Eu nunca dividi isso dentro de casa, 
nem com outras pessoas, mas acho que hoje eu gosto de dividir isso 
porque é até mesmo uma forma da gente se ligar nessas coisas que 
acontecem na infância, que a gente fala: “Criança é muito cruel”. É 
mesmo. 

 

 Towanda especifica que as hostilizações e crueldades sofridas na 

escola foram majoritariamente praticadas pelas meninas. Em seu ponto de 

vista, ainda que seja negra, naquela época eram suas inconformidades de 

gênero que deram margem para os processos de exclusão que a afligiram. 

Alguns mais vivos em sua memória: 

 
algumas coisas foram bem marcantes para mim, do tipo: as meninas 
me perguntarem por que eu só brincava com menino [...] eu tive fatos, 
determinados dentro da escola, que assim: as meninas não queriam 
deixar eu entrar dentro do banheiro, né? As meninas me chamaram 
de esquisita, elas se afastavam quando eu me aproximava. Coisas 
assim que, meu, quando você tem 8, 9 anos, é muito forte. 

 

 Podemos notar pelo relato de Towanda que as crianças desde 

muito cedo são reguladas e disciplinadas segundo as normas de gênero 

para atender a heterossexualidade compulsória. Nesse processo, além de 

terem seus corpos investidos, elas são educadas para agir como vigilantes 

de gênero, aprendem a identificar a hostilizar quem está fora da 

heteronorma. As garotas de sua turma, apesar da pouca idade, já 

identificaram o corpo de Towanda como dissidente, violador de alguma 

regra, e a puniam por isso. 

 Sabemos que as meninas não são criadas para expressar suas 

discordâncias, ou mesmo construir sua identidade, a partir da violência 

física (LAMAS, 2015), assim é sempre mais complicado identificar a 

lesbofobia praticada por mulheres. Diferente dos garotos que apelidam e 

xingam mais explicitamente, “viado”, “bicha”, “puta”, e também batem, 

empurram, como forma de, ao agredir alunos gays e/ou afeminados e 

mulheres, também afirmar sua proximidade com a masculinidade 
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hegemônica (WELZER-LANG, 2001), as garotas atuam por outros meios: 

questionamentos, impedimentos, distanciamento e exclusão velada. 

 Outro aspecto, em sua visão ainda mais violento, eram as 

intervenções errôneas que algumas professoras adotavam: 

 
puxando pela memória agora [...] Eu tive professoras, sabe, que 
fizeram questionamentos, assim, para uma criança de 9 anos que ela 
nem sabia o que responder, entendeu? E que hoje, puxando a 
memória, e fico lembrando de como foi violento, sabe? Coisas assim, 
da minha professora de quarta série falar assim: “Mas menina não 
pode brincar com menino. Você não vê que você está fazendo 
errado?”. “Você não tem pai nem mãe para falar com você o que é o 
certo?”. E aí, a gente vai apagando como mecanismo de defesa, mas 
quando a gente cresce, isso vem à tona. 

 

 Nesse trecho podemos ver que a escola age ao identificar que a 

família possa estar falhando, enquanto primeira instituição que zela pela 

conformação dos corpos infantis na heteronormatividade. Towanda me 

relata que o racismo não foi sentido por ela em sua trajetória escolar, 

porque tinha uma pele negra mais clara e outras crianças, com pele escura, 

eram alvos mais recorrentes, fazendo com que ela passasse desapercebida 

nesse aspecto. Contudo, acreditamos que, o fato de ser uma menina negra, 

masculina, criada pelos avós, possivelmente interferiu no questionamento 

tão rápido e explícito de sua professora sobre a qualidade da educação 

recebida em casa no que tange ao “certo” e ao “errado”. 

 Caroline, outra participante do estudo, com 29 anos, narra que 

sua mãe e seu pai sempre a deixaram livre para vestir as roupas que queria, 

brincar das brincadeiras que queria e que o preconceito lesbofóbico não 

era sentido por ela dentro de casa, exceto pela violência praticada por seu 

irmão, quando já estava mais velha. Nesse sentido, a entrevistada, pontua 

que a saída de casa, do abrigo dos pais para a escola foi o começo de toda 

uma jornada de sofrimento, que inclusive ao final da adolescência lhe 

acarretou um quadro próprio de depressão e ideações suicidas. 

 Se em casa ela podia transformar as bonecas barbies em 

“meninos” e se vestir de forma livre, na escola: 

 
“você é machinho”, “você é maria-sapatão”, você é isso aquilo e outro 
que o povo gosta de falar. Mas assim isso me afetou um pouco, porque 
assim, eu chegava na escola... afetou bastante até...Chegava na escola 
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o que que acontecia? Eu era meio que excluída da turma, porque eu 
não me encaixava ali com ninguém, eu não me encaixava ali... eu não 
me encaixava com os meninos porque eu não podia.... Mas não que 
eu aprendi isso dentro de casa não, foi fora! Minha vida começou a 
ficar triste quando saí de casa... Comecei a ir pra escola a partir da pré 
-escola, mas não no pré I, mas sim no pré II, que hoje é o primeiro 
ano no caso, que daí tipo eu já tinha que ficar ali, às vezes ficava 
isolada, às vezes eu sentava na carteira sozinha, às vezes eu não tinha 
amigas, porque não batia as ideias, eu não era igual a elas, não gostava 
das mesmas brincadeiras, era completamente diferente das pessoas! 

 

 Caroline me relata que era comum as pessoas em seu entorno na 

escola a marcarem como uma “criança feia”, seu cabelo, sua cor, suas 

roupas e sua performatividade de gênero em seus primeiros anos de 

escolarização foram analisados e considerados inadequados para a escola. 

Em seu ponto de vista, existia uma desvalorização muito grande 

direcionada a ela, as crianças aprendiam, com os tratamentos desiguais, 

quem tinha maior valor dentro da escola, a apreciação dos professores e 

professoras marcava de modo muito explícito as hierarquizações sociais: 

 
[A professora] elogiava sim a bonitinha, a loirinha que tinha 
presilhinha, que a mãe podia comprar presilhas cheias de frescura, 
sabe? Elogia sim, às vezes tinha mãe que tinha filha única, cara...lá era 
eu em casa e mais dois irmãos sabe? Não tinha a mesma...mesma 
condição...o mesmo dinheiro pra comprar roupa, pra comprar sapato, 
pra ficar se enfeitando. E outra eu ia pra escola pra estudar, não pra 
desfilar. E eles valorizam...valorizam demais, nossa demais! Diretoras 
também, eu já vi em reunião falando isso, é ridículo. 

 

 Podemos, pela primeira frase de Caroline, entender as 

características valorizadas: por “bonitinha” compreendemos a menina que 

performa o gênero, em certa medida, de acordo com os códigos 

hegemônicos de feminilidade, uma “menina bonita” raramente é uma 

garota masculina, “loirinha” demarca que estamos falando de uma menina 

branca, de cabelos claros, o padrão de beleza racista, em que “loirinha” é 

qualidade e “neguinha” ou “moreninha”, seu oposto, é defeito e, por último, 

“que a mãe podia comprar presilhas”, estamos falando da desigualdade 

social, de crianças com adornos e enfeites que, no cenário escolar, são lidas 

como as que pertencem às famílias com condições financeiras ideais, 

enquanto outras são apreendidas como “lixos sociais”. 
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 Todo esse processo de preconceito e exclusão, teve um peso no 

rendimento escolar e na própria socialização de Caroline: 

 
E foi uma parte muito, muito, muito ruim da minha vida foi meus 6 
anos de idade, a pior fase da minha vida, com tudo, até a professora 
parecia que era contra mim, entendeu? Aí eu tive problema de 
alfabetização, aí eu tive problema com várias coisas porque eu saí de 
um mundo meio que....perfeito... e entrei num mundo real que era 
totalmente diferente de dentro da minha casa, na minha casa eu era 
livre, podia ser quem eu quiser, quando chega na escola não podia 
mais ser. Aí eu comecei a perceber essa diferença e foi aí que eu 
comecei a [pensar] “bom vou dar um jeito nisso, mexeu comigo eu 
vou espancar”, tipo “mexeu comigo eu bato”, e mexia comigo e eu 
batia entendeu? Não tava nem ai! 

 

 A entrevistada me destaca que ela se tornou bastante agressiva na 

escola, dado que as leituras que a instituição fazia sobre seu corpo (raça, 

performance de gênero e condição social) extrapolavam as perspectivas 

dos professores e ensinava aos alunos e alunas também quem era desejável 

e quem não era, em outras palavras, ela tinha que lidar com as agressões 

verbais dos e das colegas, e os processos de exclusão, já que passava boa 

parte do tempo no ambiente escolar completamente sozinha. 

 O relato de vida de Caroline e Towanda se assemelham, 

guardadas algumas diferenças, às narrativas de Dandara, 28 anos, uma das 

três participantes do estudo de mestrado de Fortes (2013), “A Escola e a 

Educação Não Escolar: Experiências da Mulher Lésbica afrodescendente”, 

feito na Universidade Federal do Piauí, que tratou sobre as experiências 

educacionais de mulheres lésbicas negras, com o objetivo central de 

analisar as experiências de vida, de caráter educacional, ou seja, as 

experiências no contexto da escola e também fora dela, em especial na 

família. 

 Fortes (2013) destaca que a trajetória escolar de Dandara foi 

dolorosa a ponto de causar impactos profundos em toda a sua vida.  Na 5ª 

série, já fragilizada diante do racismo presente nos comentários sobre seu 

cabelo crespo, seus traços e a sua cor, a aluna tem sua primeira reprova ao 

ser alvo de lesbofobia por um de seus professores: 

 

 



34 

Eu lembro, na 5ª série, eu fiquei reprovada na 5ª série. Aconteceu um 
fato com o meu professor de inglês, que não foi relacionado à cor da 
pele. Mas, com 11 anos, eu era bem estereotipada, era bem calada e 
eu tenho déficit de atenção, hiperatividade, então, meus professores 
sempre diziam pra mamãe que eu era uma pessoa muito desligada e 
desinteressada. O meu professor de inglês, uma vez, na hora da 
chamada, ele, o meu número era o número 4, em vez dele chamar o 
número 4, ele chamou sapatão. Né...E eu não respondi. Ele chamou 
duas vezes e na terceira vez ele chamou o meu nome. E eu não 
respondi. Ele me reprovou por falta, porque, desde aquele dia, eu 
nunca mais respondi à chamada. E ele fazia questão de me 
humilhar, de mostrar pros meus colegas minha nota. Não foi 
relacionado à cor da pele, mas foi relacionado à minha orientação 
sexual. Com 11 anos... (DANDARA, Conversa do dia 10 de março de 
2013, Teresina-PI) (FORTES, 2013, p. 67-68, grifos nossos). 

 

 Dandara relata à pesquisadora que tinha um jeito “másculo”, que 

não era feminina, e por isso acredita que foi chamada de “sapatão” tantas 

vezes por este professor, e consequentemente pelas outras crianças. 

Acrescenta ainda que a experiência lhe trouxe imensa dor, haja vista que 

ela ainda não havia sequer pensado sobre sua sexualidade. É o outro, e por 

meio da injúria, quem atribuiu e deu veredito sobre quem Dandara era. 

 Em decorrência , sentia-se exposta, envergonhada, como se 

tivesse uma sexualidade grotesca, abjeta, animalesca, desumanizada, pois 

as ofensas mesclavam o racismo com a lesbofobia, de “macaca” à “sapatão”, 

ainda menina se percebia muito visível, marcada pelo olhar do outro, o que 

a levou a acumular faltas na escola e a reprovar novamente, desta vez na 7ª 

série. E quando ia à escola, a experiência era ainda marcada pela solidão, 

mesmo havendo outras estudantes negras em sua turma e ela esperar um 

tipo de solidariedade para enfrentar a violência. Dandara nota que isso não 

se efetivou porque as injúrias eram mais direcionadas a ela, por conta de 

sua masculinidade. Assim, as outras meninas negras não a viam como 

semelhante, pelo contrário, compreendiam e compactuavam, em certa 

medida, com o racismo voltado para ela. Em função da lesbofobia, não 

queriam estar na companhia de “Dandara, a sapatão da 7ª série”, como 

diziam as pichações (FORTES, 2013, p. 70). 

 Os dados e as análises de Fortes (2013) corroboram a questão da 

visibilidade e maior exposição a hostilizações presentes nas experiências 

escolares de garotas mais próximas da masculinidade feminina. A 

pesquisadora, inclusive, enfatiza a grande diferença no que representou a 
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escola para Dandara em relação à narrativa de Luiza, outra participante de 

sua pesquisa, que vive a identidade de gênero mais coerente com os 

padrões previstos na feminilidade hegemônica. Ainda que negra e lésbica, 

relata que não foi alvo preferencial de preconceitos e discriminação nas 

instituições de ensino, não porque considerava o lugar seguro e protetor, 

longe disso, por prever e sentir a possibilidade de sofrer agressões, passou 

a construir uma barreira de proteção para si mesma. 

 Em síntese, Luiza empregou o privilégio de ser feminina, e da 

aceitação social maior que existe nas amizades e proximidades íntimas 

entre mulheres, para ocultar a lesbianidade; tornou-se um sujeito, aos 

olhos dos outros, assexual, reservada, interessada nos estudos, alguém que 

não compartilha com os seus pares as afetividades, namoros, anseios, 

primeiras experiências entre outros aspectos da vida amorosa e sexual 

(FORTES, 2013). No entanto, essa possibilidade de ocultação, naquele 

momento, não estava ao alcance de meninas como Dandara, Caroline ou 

Towanda, que viviam o gênero de outra maneira, mais distante das 

expectativas sociais, e em consequência disso sofreram a exclusão e a 

hostilidade, e experienciaram diversos efeitos como prejuízo no 

rendimento escolar, repetência, problemas na alfabetização e dificuldades 

nas sociabilidades. 

 Um ponto que consideramos importante de ser ressaltado é que 

Caroline em sua narrativa de vida, deixa bastante claro que só foi 

compreender que ela gostava mesmo de mulheres e só veio a se identificar 

e elaborar um discurso sobre si como lésbica, aos 18 anos. Nesse sentido, 

nem ela nem Dandara tinha pensado a respeito das próprias sexualidades 

na infância, são as outras crianças, as outras pessoas que as rodeiam no 

espaço da escola que as marcam como dissidentes, por meio dos 

qualificativos “maria-sapatão”, “sapatão” entre outros. 

 Eribon (2008) afirma que é extremamente comum na vida de um 

homossexual (podemos incluir lésbicas, travestis e transexuais) escutar 

pelo uma vez na vida um insulto de cunho LGBTIfóbico. E o mais perverso 

é que pode ser inclusive a partir de uma injúria, de um xingamento “viado” 

“sapatão” que um sujeito experiencia pela primeira vez a sua diferença, seu 

desalinhamento em relação ao padrão heteronormativo de sexualidade e 

identidade de gênero. E essas palavras, empregadas em contextos de 

ofensa e inferiorização não são simples xingamentos, são marcações muito 

específicas daquilo não é socialmente aceito e desejável “ser”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Por meio das narrativas expostas ao longo do texto, podemos 

consentir que são as performatizações de gênero alinhadas as 

masculinidades em corpos de mulheres que desmancham os discursos de 

tolerância e de “maior” aceitação das lesbianidades na escola, 

principalmente quando esses corpos não são brancos, aparecendo assim, 

o racismo como forma de acentuação do menosprezo e hostilidade para 

com a dissidência feminina. 

 O limite das transgressões, ditas “inofensivas” praticadas pelas 

mulheres, conforme argumenta a lesbofeminista Gimeno (2008), vai até a 

“deformação” do gênero. A partir do momento que o corpo das 

biomulheres não se submete, não carrega as marcas de sua histórica 

passividade imposta e passa a expressar a masculinidade, este corpo é 

repudiado e punido. Em outras palavras, a argumentação popular de que a 

lesbianidade “não ofende tanto” não é tão adequada, conforme Platero 

(2009) já anunciava, ao falar das lésbicas masculinas em contextos de 

hipervisibilidade, na década passada. 
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C A P Í T UL O  3  

 

“Corpos gays” nos espaços da educação 
física escolar: estigma ou (r)existência? 
 
Vagner Matias do Prado  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 O presente escrito intenciona tecer algumas considerações sobre 

a relação estabelecida entre estudantes gays com o componente curricular 

Educação Física, em função de experiências em aulas de Educação Física 

na Educação Básica. Parto de relatos gerados em uma pesquisa anterior e 

me aproximo de narrativas publicizadas em estudos correlatos. 

 Cabe deixar claro que meu olhar para a temática é politicamente1 

direcionado e parte dos estudos queer como fontes problematizadoras 

sobre as relações de gênero e sexualidade, nos espaços escolares. 

Compreendo gênero e sexualidade como dispositivos de fabricação de 

corpos atendentes ao sistema heterossexual. Todavia, também reconheço 

que, na contramão da normalização pretendida, gênero e sexualidade, ao 

serem dispositivos em constante reapropriação, se convertem em 

estratégias de resistência que ampliam a visibilidade de corpos gays, nos 

espaços escolares. 

 O texto, para além desta introdução, é composto por uma 

pequena seção em que debato com estudos queer, seguido de uma 

tentativa de problematizar as relações entre escola, Educação Física, gênero 

e sexualidade. Na sequência, compartilho narrativas de estudantes gays 

sobre algumas de suas experiências em aulas de Educação Física, tanto no 

que se refere a tentativas de normalização quanto a estratégias de 

resistência elaboradas para enfrentarem o dia a dia, na escola. Por fim, 

deixo as considerações para quem disponibilizou tempo para ler as linhas 

que seguem. 

 

 
1 Política no sentido representacional e que estabelece relações de poder. 

https://orcid.org/0000-0002-8662-2833
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POR UMA TEORIZAÇÃO QUEER 

 
 Quando pensamos em gênero(s) e sexualidade(s), muitas vezes (e 

no contexto atual em que vivemos), os discursos sociais disponíveis nos 

remetem à compreensão de que estes seriam um tipo de “essência”, algo 

do interior do sujeito e que o vincularia à ideia de uma “natureza universal”, 

a qual categoriza o que representamos como “humano”. Tal fato acaba por 

decretar o aprisionamento dos corpos e subjetividades em perspectivas 

fixas que, reiteradamente, caracterizam a heterossexualidade como norma. 

Como consequência, relega expressões dissonantes da heteronorma ao 

âmbito das “inconformidades sociais”. 

 Contudo, para correntes pós-modernas, quando evocamos tais 

termos, a noção de “quem eu sou”, ou seja, de identidade, é encarada como 

uma espécie de “agenciamento estratégico”. É considerada uma construção 

histórica, transitória e resultado de interpelações sociais e efeitos de 

verdade; ao mesmo tempo em que apela para um agrupamento coletivo, 

com o objetivo de criar sentidos de pertencimento, também é porosa, vaza 

e potencializa modos criativos, e inéditos, de vida. É a partir dessa 

ambivalência que muitos estudos focam seus esforços analíticos. 

 No caso da teoria queer, a problematização sobre a construção 

social da identidade toma a heterossexualidade na condição de sistema 

político e normativo que policia representações possíveis de gêneros e 

sexualidades. Esse aporte teórico-metodológico recusa a noção de uma 

identidade essencializada e procura evidenciar os mecanismos culturais 

que constroem as diferenças sociais. Sua empreitada política almeja 

desconstruir as representações hegemônicas de sexo, gênero, sexualidade 

e desejo. Direciona seus olhares questionadores à compreensão dos 

porquês de a heterossexualidade ser valorizada como “a identidade” e as 

intencionalidades sociais em condenar as lesbianidades, transexualidades, 

travestilidades, intersexualidades, bissexualidades e homossexualidades ao 

rechaço social (CÓRDOBA, SÁEZ, VIDARTE, 2005). 

 Segundo Córdoba, Sáez e Vidarte (2005), também problematiza 

os rígidos padrões culturais de comportamento que definem o gênero 

masculino e feminino. Ao contrário de singular, sublinha que as 

representações de masculinidade ou feminilidade são plurais e 

estabelecidas em uma cadeia hierárquica na qual o homem, masculino, 
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branco, ocidental, de classe média, heterossexual e cristão é considerado 

superior a qualquer outra forma de expressão de vida. Dessa maneira, para 

a teoria queer, o corpo pode ser pensado como um eixo analítico que 

permite desvelar os mecanismos culturais de constituição da ideia de um 

“eu” naturalmente dado e concebido, em razão de uma perspectiva 

biológica (MÉLLO, 2012). 

 Posto isso, como pensarmos (se é que isso é possível!) os efeitos 

das relações travadas nos espaços sociais para com sujeitos que vivem da 

maneira que mais lhe agradam? Como lidarmos com diferenças de gênero 

e sexualidade? Quem deve legislar sobre seu corpo? Vidas “dissonantes” em 

relação a uma norma fictícia e arbitrária têm espaços nas escolas? 

 

 

CORPOS GAYS NA ESCOLA: AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM CENA 

 
 Dentre as instituições que produzem e legitimam discursos sobre 

como os corpos devem se produzir e se posicionar, no meio social, a escola 

deveria ser problematizada. Em uma análise pós-crítica, o ambiente 

escolar, seus prédios, a divisão de seus espaços, seus currículos e a 

hierarquia estabelecida entre os sujeitos que lá se encontram se 

configuram em estratégias que incidem em tentativas de normalização de 

condutas. 

 No que concerne às questões de gênero e sexualidade, Castro, 

Ferrari, Santos e Pedrosa (2019, p. 948) argumentam que “as escolas e as 

disciplinas escolares falam sobre gênero e sexualidade, muito embora 

tenham dificuldades em localizar essa discussão ou dar a ela um lugar de 

visibilidade”. Segundo Galet e Seffner (2016), na atualidade, nós nos 

deparamos com diferenciados modos de vivência de gêneros e 

sexualidades, o que nos permite problematizar as relações experimentadas 

entre sujeitos, vidas e escola. Dessa maneira, mesmo ao partir de estratégias 

de normalização, a escola enfrenta problemas no que se refere à 

multiplicidade de estéticas de existência que nela circulam, questionando, 

subvertendo e resistindo a políticas de contenção. 

 Em relação aos seus componentes curriculares e respectivos 

currículos, caberia analisar de que maneira corpos transgressores são lidos 

e localizados, na dinâmica escolar. Preocupo-me, especificamente para os 
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propósitos deste texto, com o componente Educação Física, o qual, desde 

a promulgação da “atual” Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), é compreendido como componente curricular articulado 

com a proposta pedagógica da escola. Caberia então questionar: qual o 

tratamento dado aos estudantes gays, nessa “disciplina”, e como os mesmos 

representam suas vivências nas aulas de Educação Física, na escola? 

 Parto do pressuposto e vivência pessoal de que a ocupação dos 

espaços escolares, dentre os quais aqueles destinados às práticas 

corporais2 e/ou esportivas, pode ser analisada por intermédio de um 

recorte analítico sobre gênero e sexualidade (ALTMANN, 1998; MORAES E 

SILVA, 2008; PRADO, 2017). As distinções de gênero e a categorização de 

determinadas atividades como predominantemente “masculinas” ou 

“femininas” atravessam a área, enquanto o rótulo de “bicha” e/ou “viado” 

(pensados a partir da injúria) é imputado a estudantes que não são lidos 

como “adequados” para a prática de atividades corporais. 

 Como já relatou Eribon (2001), a injúria demarca o signo de 

vulnerabilidade psicológica e social dos homossexuais. Ela se faz presente 

no cotidiano de todo sujeito LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, intersexuais e demais expressões de gênero e de sexualidade 

que fogem da ótica heteronormativa), o qual, a qualquer momento, pode 

ouvi-la e sentir, devido à sua intenção desqualificante, o peso da 

heteronorma em sua vida. Enunciações do tipo “viado imundo” ou “sapatão 

suja” não são simples palavras jogadas ao vento. São agressões que deixam 

sequelas. “Son traumatismos más o menos violentos que se experimentan 

en el instante pero que si inscriben en la memoria y en el cuerpo” (ERIBON, 

2001, p. 29). 

 Todavia, a partir de um enfrentamento queer, é possível 

ressignificar a injúria e despotencializar seus efeitos destrutivos. Claro que 

isso não é fácil, mas ter possibilidades de experienciar vivências positivas, 

de maneira a compreender que a marca gay pode ser adotada como 

potência de vida, posição social de enfrentamento e ato de existência, 

contribui para o fortalecimento subjetivo de se reconhecer em uma 

estética homossexual. 

 
2 Compreendo o termo “corporal” em uma perspectiva que supera sua dimensão biológica. Assumo as 
referências pós-estruturalistas, para encarar os corpos como produtos socioculturais que materializam 
discursos, estilizando possibilidades físicas de existência. 
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 Retomando as problematizações acerca da Educação Física 

escolar, Auad e Corsino (2018) afirmam que aulas de Educação Física que 

se recusam a debater questões afetas ao gênero constroem desigualdades 

e empobrecem vivências corporais. Com isso, muitas de suas intervenções, 

as quais se pretendem pedagógicas, acabam por desestimular ou afastar 

alguns estudantes de suas práticas. 

 Altmann, Ayoub, Garcia, Rico e Polydoro (2018) apontam 

diferenças significativas entre meninos e meninas, no que tange à prática 

de atividades corporais/esportivas. Em pesquisa realizada com 1742 

estudantes do Ensino Fundamental de 39 escolas, constataram que 

meninas indicam menor frequência de atividades, menor prazer pela 

prática, menor competência corporal e menor interesse pelas aulas de 

Educação Física, nas escolas. O que caberia indagar, com base na teoria 

queer, é: quais discursos concorrem para produzir tais performatividades 

femininas, nessas aulas? 

 Quando problematizamos as questões de gênero, a partir de 

perspectivas teóricas pautadas no pós-estruturalismo e teoria queer, 

percebemos que tais discussões extrapolam as desigualdades existentes 

entre meninos e meninas3. Em muitas investigações sobre gênero e 

Educação Física, na escola, raramente se questiona que entre um mesmo 

grupo existam performatizações distintas e que estruturem hierarquias. Ou 

seja, nem todos os meninos e nem todas as meninas são iguais, no que se 

refere à autorrepresentação de gênero. 

 Estilizar um corpo tido como não adequado para seu sexo4 

também insere os estudantes em experiências que causam prejuízo ao 

processo educativo, principalmente quando observamos as relações 

estabelecidas entre pares (GARCIA; BRITO, 2018). Ser, por exemplo, 

considerado como um “macho” da espécie humana remete a produzir nos 

corpos símbolos entendidos como masculinos, ou seja, forjar-se em 

função da ideia de virilidade, agressividade e, não raro, violência5. A mesma 

lógica de inteligibilidade de gênero (BUTLER, 2003) é esperada para os 

 
3 Cabe destacar que para alguns estudos de gênero a ideia de “desigualdade” parece ser tomada como 
“natural”, ou seja, descrevem as situações assimétricas entre os sujeitos em relação ao marcador gênero, 
mas não aprofundam discussões sobre os discursos que as produzem. 
4 Tomo o termo “sexo” como atinente às marcas biofisiológicas de um corpo. Todavia, cabe ressaltar que 
para o problematizar das teorias de gênero contemporâneas, a própria noção de sexo é considerada como 
uma produção discursiva (BUTLER, 2003). 
5 No que concerne à ideia de uma masculinidade referência. Compreendo que as masculinidades, assim 
como as feminilidades, são plurais e transbordam a pretendida identidade “referência”. 
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corpos marcados pelo dispositivo de sexo “fêmea”. “Delas” será esperada a 

construção de uma performatização de gênero com “rastros” de graça, 

contenção, passividade, afetividade, cuidado, subordinação etc., rastros 

estes que farão com que tal composição anatomobiofisiológica possa ser 

interpretada como “feminina”. 

 Cabe ainda destacar, conforme enfatizam Auad e Corsino (2018), 

que, quando se trata de temas referentes ao gênero, “diversidade” e 

sexualidade, o cenário (des)educativo parece interditar e criminalizar as 

possibilidades de debate. Tal “pânico moral”, desencadeado pelo medo de 

enfrentar discussões associadas às temáticas, contribui para a manutenção 

de um espaço escolar que nega, veementemente, as diferenças e 

possibilidades do contraditório. Tal fato depõe contra tentativas legalistas 

de pensar a escola como espaço democrático, de construção de 

conhecimentos e desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 Ainda com foco na Educação Física, Dornelles e Dal’Igna (2015), 

ao problematizarem as relações entre gênero, sexualidade e idade, nas 

aulas desse componente curricular, argumentam que, quando o tema 

“sexualidade” se estabelece nos espaços escolares, ele segue regras para ser 

abordado. Dentre essas regras, a idade cronológica que a/o estudante 

apresenta é que ditará as possibilidades, ou não, de facilitar certo diálogo 

sobre o tema. Cabe ressaltar que as pesquisadoras denunciam que os 

diálogos assim travados seguem uma perspectiva “educativa” hetero-

orientada, não contemplando (ou silenciando) formas de lidar com o corpo, 

gênero e sexualidade que rompem o “pensamento heterossexual” (WITTIG, 

2006). 

 Ao atentarmos para as “realidades” produzidas no chão das 

escolas, é sabido que nem todos os corpos que por elas transitam se 

conformam ou querem se conformar aos processos disciplinadores que 

visam a produzir estéticas corporais coerentes com os binarismos de 

gênero e (hetero)sexualidade. Nesse sentido, caberia indagar: como os 

corpos que fogem do sistema normalizador preconizado pela “ordem” 

sexo-gênero-desejo-prática são “lidos” nos processos de escolarização? 

Como tais corpos são observados, em seus deslocamentos, experiências e 

relações, nos espaços escolares? Como são recebidos nas salas de aula, 

quadras e ginásios esportivos? Como se relacionam, durante as aulas de 

Educação Física? Como são percebidos por professoras/es de Educação 

Física? 
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 Conforme argumenta Braga (2019), meninas que não 

performatizam o gênero de acordo com o esperado pelo sistema 

normativo, instauram conflitos durante as aulas de Educação Física. Talvez 

pelo receio da exposição e possibilidades de demarcação de um possível 

desejo lesbiano, a pesquisa de doutorado em tela demonstra algumas 

estratégias utilizadas por uma de suas colaboradoras para se afastar das 

aulas de Educação Física como, por exemplo, se apresentar com roupas 

inapropriadas para a prática de atividades corporais e não realizar tarefas 

“extras” solicitadas pela/o docente. 

 
A entrevistada explica que também passou a se isolar durante as aulas, 
como ela não descia para a quadra, se sentava completamente 
sozinha e distante das alunas e alunos. Para ela, apesar de ter tido uma 
ou outra circunstância prazerosa e divertida na escola (BRAGA, 2019, 
p. 234). 

 

 Garcia e Brito (2018) contribuem para o debate, ao assinalarem 

que meninos “efeminados”, ou que não produzem em seus corpos a 

representação aceita de virilidade, sofrem marcações depreciativas que 

rechaçam sua possibilidade de existência. Os autores, ao problematizarem 

a presença de um corpo não normalizado, nas aulas de Educação Física, 

explicitam os processos de hostilização e exclusão que um estudante, não 

capturado por uma representação de masculinidade a qual se pretende 

“referência”, vivenciava no ambiente escolar. Ao observarem diferentes 

situações durante as aulas, perceberam as microrrelações que marcavam a 

presença daquela estética no espaço, por parte dos colegas, como “não 

adequada”, sendo as explícitas situações de preconceito “abafadas” pelo 

próprio professor. 

 
Percebe-se, todavia, um processo de exclusão primária desse aluno, 
uma vez que, constantemente policiado pelos(a) demais, o garoto 
torna-se indigno de pertencimento aos grupos daquela turma por 
exteriorizar aspectos que o desqualificam nesse jogo de 
reconhecimentos, sendo, ainda, azarado ao competir contra um de 
seus colegas sob o enunciado “ninguém torce para você!” (GARCIA; 
BRITO, 2018, p. 1327). 

 

 Auad e Corsino (2018) também nos chamam a atenção para a 

necessidade de se problematizar gênero e sexualidade nos processos de 
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escolarização acionados pela Educação Física, com base na noção de 

interseccionalidade. A autora e o autor defendem compreender o 

marcador social de gênero em inter-relação com classe e “raça”, o que pode 

promover uma discussão mais ampla e aprofundada sobre os processos de 

produção de desigualdades, no contexto escolar. 

 Ainda, segundo sinalizado por Altmann, Ayoub, Garcia, Rico e 

Polydoro (2018, p. 12), é preciso que as análises sobre as desigualdades de 

gênero, no contexto das práticas de atividades corporais/esportivas, dentre 

elas as vivenciadas no campo da Educação Física escolar, tomem “como 

referência outros marcadores sociais de diferença, como aqueles ligados à 

diversidade sexual, à renda, à etnia e à escolaridade”. 

 Nessa perspectiva, os trabalhos de Dornelles (2012) e Dornelles e 

Dal'Igna (2015) nos provocam a questionar as relações estabelecidas entre 

gênero, sexualidade e idade, nos tempos e espaços da Educação Física 

escolar. Ao tomar os corpos como “resultados” provisórios e inacabados, 

Dornelles (2012) demonstra o quanto os efeitos de verdade pautados no 

discurso do desenvolvimento cronológico dos corpos instituem e 

justificam separações para aulas mistas ou separadas por gênero, na 

Educação Física escolar. Já em trabalho colaborativo com Dal'Igna, estes 

apontam que o debate sobre sexualidade, nas aulas de Educação Física 

escolar, parece se instaurar a partir da aplicação de normas etárias, as quais 

nortearão para “quem?” e “o quê?” deve ser dito sobre sexualidade, na 

escola (DORNELLES; DAL'IGNA, 2015). 

 Embora algumas poucas investigações exercitem o problematizar 

queer, na área da Educação Física (escolar ou não), dentre as quais os 

trabalhos de Dornelles (2013), Garcia e Brito (2018) e Prado (2014), tornam-

se necessários maiores esforços críticos para desvelar tanto os processos 

sociais de marcação de diferenças pautados no gênero e desejo quanto os 

impactos subjetivos causados por esse sistema de controle dos corpos nas 

vidas. Dessa maneira, e levando em consideração os estudos citados, torna-

se desafiador compreender os processos de exclusão escolar pautados no 

gênero, em sua intersecção com nossa ideia contemporânea de desejo, nos 

espaços escolares frente à Educação Física. 
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ALGUMAS VOZES PARA ALÉM DO “ACADEMICISMO” 

 
 Após expor táticas pós-críticas, partilho relatos vivenciais de 

jovens gays em suas incursões corpóreas, nas aulas de Educação Física. 

Alguns trechos remetem à pesquisa por mim realizada. Outros, empresto 

de estudos nos quais a leitura das histórias me impactou. Opto por não 

tentar qualquer tipo de “análise”, pois elas nunca capturam o sangue das 

experiências. Assim, socializo transcrições de falas e deixo o encontro 

entre protagonistas e leitores/as: 

 
Pesquisador: O que te marcou em relação às aulas de Educação 
Física? 
Sujeito 2: Ah, de como eu não participava de jogos de futebol, por 
exemplo, já era discriminado aí, entendeu? Tipo, de não participar, de 
não ser um moleque ativo a isso, entendeu? (PRADO, 2014, p. 84). 

 

 Vidas: 

 
Sujeito 4: A relação com os outros estudantes sempre foi um pouco 
complicada.  Não só nas aulas de Educação Física, mas, assim, eu acho 
que com todos os estudantes da escola mesmo. Que eu sempre fui 
diferente dos outros meninos, isso não tem como negar, eu nunca fui 
um exemplo de masculinidade. Mas aí, nisso você fere, você é vítima 
um pouco de preconceito.  Na época era brincadeira, era zoação, hoje 
em dia é bullying, a coisa é um pouco mais séria. Mas fui muito 
discriminado sim, inclusive nas aulas de futsal (PRADO, 2014, p. 145). 

 
Após a realização da chamada, os(as) estudantes passaram a realizar 
atividades livres pela quadra em pequenos grupos ou sozinhos. Um 
dos estudantes, J. V., passou a dançar e coreografar uma de suas 
músicas preferidas da cantora Anitta, “Show das Poderosas”. Seu 
colega G. P. passou a persegui-lo para dar-lhe socos e pontapés. J. V. 
corria, e toda vez que tomava distância o suficiente rapidamente 
retornava para seu ritual de canto e encenação. G. P., de longe, 
respondia: “Menininha, você é viadinho, para de fazer essas coisas”. O 
professor parecia não ouvir, talvez em função da gritaria promovida 
pela turma, ou, se ouviu, apenas ignorou a ocorrência (GARCIA; 
BRITO, 2018, p. 1325-1326). 

 

 Potências... 

 Ressignificação da injúria: 
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Sujeito 4: [...] Aí, foi quando, no terceiro ano do Ensino Médio, que eu 
já tava com 17, eu me aceitei, aceitei... Vi todos os preconceitos que eu 
ainda ia sofrer. Todos os problemas que eu teria que enfrentar, mas 
eu resolvi começar a enfrentar (PRADO, 2014, p. 205, grifos no 
original). 
 
Sujeito 6: Antes eu ficava constrangido, chateado. Hoje não! Hoje eu 
sei que é eu por mim mesmo. A única pessoa que eu devia satisfação 
era a minha mãe. Era a única que tipo, ela já faleceu, mas antes de ela 
falecer ela ficou sabendo, eu confirmei e tal. Então, mas hoje em dia é 
tranquilo, hoje eu não ligo pro que os outros falam (PRADO, 2014, p. 
218). 

 

 Laços protetivos no ambiente escolar: 

 
Sujeito 3: A minha professora de Educação Física sempre me apoiou, 
por mais que haviam essas divergências de futebol menino e vôlei 
menina. Ela não tinha essa ideia (QUIRINO, 2018, p. 55). 
 
Sujeito 4: Bom, dentro do grêmio estudantil eu acho que eu me sentia 
alguém importante, por ta ali. Mesmo que as pessoas me enxergavam 
diferente, eu enxergava todo mundo igual. Eu estava ali para lutar 
pelos interesses de todo mundo. Então eu me sentia mais 
importante. Era uma maneira de eu mostrar pra eles que eu não era 
diferente, que eu tava ali mesmo, igual a todos, e com o mesmo 
interesse de todos que era uma escola melhor, que eram aulas 
melhores, tudo melhor. Porque não há nada bom que não possa 
melhorar (PRADO, 2014, p. 211, grifos meus). 

 

 A amizade enquanto potência criadora: 

 
Na sexta série fiz amizades gays e comecei a me identificar com eles. 
Comecei a resistir às ameaças, e aqueles que falavam que isso era 
errado (Sujeito 1) (QUIRINO, 2018, p. 54). 
 
Quando nos reconhecemos em grupo, é de extrema importância para 
resistir, para o apoio (Sujeito 1) (QUIRINO, 2018, p. 54). 
 
Pesquisador: Em relação a esse momento que você reconheceu 
dentro dessa possibilidade, como que você se sentiu? Teve algum 
conflito? Em relação a você com você mesmo? 
Sujeito 2: [...] Mas daí quando eu vi que não era isso e quando eu 
percebi que quando eu fui contando para as pessoas e as pessoas 
foram dando um carinho maior: “Pô, você é assim, velho, continua 
assim, você, tipo, não vai mudar em nada e não sei o quê”. Aí foi me 
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dando mais confiança, então eu fui trabalhando nisso, agora hoje eu 
não tenho problema porque eu sei que tem pessoas que me apoiam 
(PRADO, 2014, p. 215). 

 

 Momentos, histórias, trajetos, enfrentamentos, sonhos, direitos, 

formação, VIDAS! 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Deixo as “conclusões” para vocês, caso sejam possíveis! O que 

posso provocar? Que tipo de professora/or nos tornamos e o que 

acreditamos que seja (e para que serve) a escola? 
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C A P Í T UL O  4  

 

LGBTIfobia na Educação 
 
Dayana Brunetto  
 
 
 O lugar de fala, que tem se destacado nos debates acadêmicos e 

nos mais variados espaços de discussão dos movimentos sociais 

organizados recentemente, constitui-se numa questão política e 

epistemológica importante para o debate que proponho neste texto 

(RIBEIRO, 2017). Política porque com as feministas radicais1 - das quais 

talvez Simone de Beauvoir seja a mais conhecida - aprendemos que o 

corpo é político e precisa questionar o debate público e produzir as formas 

de resistência (FOUCAULT, 1988) às imposições dos regimes de verdade 

(FOUCAULT, 2010) produzidos pelas sociedades de forma histórica e 

contingencial. Epistemológica porque, da perspectiva teórica que adoto, 

fundamentada nas teorizações pós-estruturalistas, nos estudos 

foucaultianos e nos estudos de Gênero, não se entende o lugar de fala como 

interdito ou proibição das narrativas, mas sim, como uma possibilidade de 

se demarcar o lugar provisório de sujeita, desenhado pela intersecção das 

experiências, dos corpos e das práticas performadas na vida. 

 Nesse sentido, a ideia de delimitar os campos de pesquisa, por 

exemplo, como interditos a esta ou àquela “identidade” da pesquisadora ou 

do pesquisador, me parece um tanto improdutiva, uma vez que, quando 

alguém decide pesquisar academicamente uma questão, minimamente, é 

porque se interessa em propor a discussão. Com isso, não se está querendo 

dizer que se deseja continuar contando as historicidades dos povos negros 

pelo olhar do colonizador e violento da branquidade (PIZA, 2005), 

posicionamento que naturaliza a superioridade de corpos brancos em 

relação a negros, reafirmando o racismo; ou que se está querendo 

 
1 A expressão feministas radicais acionada neste contexto não guarda nenhuma semelhança com a 
utilização feita pelos feminismos contemporâneos, mais conhecidos como radfeminismos, cuja “causa” mais 
conhecida é a transfobia e a exclusão compulsória das mulheres trans por meio de um determinismo 
biológico, pelo qual não consideram que tais fabricações feitas no gênero identificado (BENTO, 2006) sejam 
legítimas. Talvez se possa falar em feminismos neoradicais, pois tais posicionamentos em nada se 
assemelham as produções historicamente datadas das feministas radicais (LANGNOR, 2017). 

https://orcid.org/0000-0001-6538-5819
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perpetuar a discussão das ciências PSI (psicologia, psiquiatria e psicanálise), 

num viés heterocisnormativo, (LANZ, 2014; BAGAGLI, 2016) sobre as 

questões LGBTI+2. Tais questões estão imbricadas em relações de poder e 

não são restritas a estas ou àquelas identidades. São questões que 

importam a todas e todos! Além disso, experienciar esta ou aquela 

sexualidade, se reconhecer com esta ou aquela raça/etnia não garante, por 

si apenas, a qualidade da discussão que se está propondo. Essa qualidade 

está diretamente relacionada com o enfrentamento das violências as quais 

estes corpos, experiências e práticas estão sujeitas, apenas por existirem e 

insistirem em aparecer. (BUTLER, 2018). 

 Judith Butler (2008), em seu livro “Problemas de Gênero: 

Feminismo e Subversão da Identidade”, problematizou sobre “O sujeito” do 

feminismo, implodindo a definição do sujeito único e essencializado – a 

mulher – como sujeito do feminismo. A autora chama a atenção para 

quantas experiências de mulheres ficam de fora quando decidimos afirmar 

esse sujeito do feminismo e traçar uma fronteira identitária fixa. Assim, a 

partir dessas reflexões, me defino, momentaneamente, como uma 

estudiosa e pesquisadora das questões do presente, subjetividade 

constituída em meio a minha produção acadêmica no Laboratório de 

Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividades na Educação – LABIN da 

UFPR. Além disso, me reconheço também como lésbica, feminista, 

antirracista, anticapacitista, anticapitalista, professora, mãe e esposa. Tais 

questões e muitas outras que me são caras, aprimorei ao longo dos anos de 

ativismo na Liga Brasileira de Lésbicas – LBL. Me defino também como 

ativista que defende a educação pública, gratuita e de qualidade, pela 

minha trajetória profissional de professora da Educação Básica e do Ensino 

Superior. Minha subjetividade, no entanto, é produzida também no campo 

da maternidade e do relacionamento lesboafetivo-sexual persistente, pois 

sou mãe de uma pessoa com 15 anos e casada com uma lésbica não-

feminilizada, que se identifica como sapatão, há 15 anos. 

 Isto delineado, desloco o debate para a LGBTIfobia para a 

educação. Utilizo o termo LGBTIfobia como a expressão que aglutina ao 

 
2 Optei por utilizar a sigla oficial do movimento LGBT brasileiro, votada em conferência nacional no ano de 
2008 (BRUNETTO, Dayana, 2010), acrescida da letra “I” ao final, como reconhecimento a recente mobilização 
do movimento de pessoas intersexo no Brasil. LGBTIfobia consiste no preconceito, discriminação e 
violências a que corpos, práticas e experiências que se situam no campo das lesbianidades, 
homossexualidades, bissexualidades, travestilidades, transexualidades e intersexualidades estão sujeitos 
por não performarem o esperado pela heterocisnormatividade nas sociedades ocidentais. 
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significado das violações de direitos, preconceitos e discriminação dos 

sujeitos histórico-políticos lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 

e intersexuais. (CALIXTO; FRANÇA, 2016). O conceito de LGBTIfobia é 

acionado neste momento também para demarcar e denunciar a 

invisibilização compulsória e histórica das experiências lésbicas, uma vez 

que foi construída uma cultura, tanto dentro do movimento LGBTI+ 

nacional quanto da própria sociedade brasileira em geral, de que todas as 

experiências e corpos lésbicos devem se encaixar na chave de leitura da 

homofobia. 

 No entanto, as experiências e corpos lésbicos feministas a partir 

do acionamento do conceito de lugar de fala, e mesmo antes desse 

conceito estar em debate, já não se sentiam contemplados pelo termo 

homofobia. Essa foi uma das razões dos movimentos sociais de lésbicas 

feministas questionarem a sigla GLBT – Gays, lésbicas, bissexuais, travestis 

e transexuais na I Conferência Nacional LGBT em 2008 e conseguirem em 

meio a uma votação acirrada a alteração da sigla do movimento nacional 

brasileiro para LGBT3. O movimento LGBTI+ não é uma ilha e opera por 

meio de um violento machismo. Nessa lógica machista, da mesma forma 

como as mulheres são “obrigadas” a se sentirem incluídas na regra 

gramatical do masculino plural, produzida por homens na língua 

portuguesa, nos movimentos LGBTI+, as lésbicas seriam “obrigadas” a se 

sentirem inseridas no vocábulo homofobia. Assim como as feministas 

questionam a linguagem, seus efeitos de poder e a construção semântica 

desses vocábulos nas normas do masculino plural, os movimentos de 

lésbicas feministas brasileiros também questionam o termo homofobia e a 

não utilização dos termos propostos pelas lésbicas.  É possível perceber 

com frequência a tentativa de silenciamento, apagamento e invisibilização 

das experiências lésbicas, como por exemplo quando homens gays, cis e 

brancos se negam a pronunciar o termo lesbofobia ou o termo lesbocídio, 

como presenciei, inclusive neste congresso internacional. Ora, linguagem 

é poder e institui posições de sujeito (FOUCAULT, 2004). A partir disso, é 

importante considerar os conceitos de lugar de fala e de protagonismo 

dessas mulheres, respeitar e utilizar os termos por elas definidos como 

representativos das suas experiências. Afinal, gays não performam a 

 
3 Para mais sobre isso, ler: BRUNETTO, Dayana. Cartografias da Transexualidade: a experiência escolar e 
outras tramas. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. 
Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/25058. Acesso em: 25 jul. 2020. 
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experiência e não fabricam o corpo lésbico. Portanto, não estão 

autorizados, nem do alto do seu machismo, a ignorar as narrativas das 

experiências lésbicas e a violentar seus direitos por meio do apagamento, 

da invisibilização ou do silenciamento. Não é escolha dos gays, ou de 

quaisquer outros sujeitos, utilizarem ou não, nossos saberes produzidos. 

Esses saberes foram produzidos por lésbicas e para que representem 

lésbicas precisam ser acionados, utilizados e respeitados. Lésbicas existem 

e resistem a essas violências! Isto consiste num posicionamento político, 

epistemológico e pedagógico! Está ligado, portanto, aos processos 

educativos nas micropolíticas (FOUCAULT, 2010). 

 De uma forma mais geral, a educação que se importa com as 

questões de gênero e sexualidades que se produzem fora das normas 

heterocissexistas vigentes vem sendo alvo de ataques violentos no Brasil 

nas últimas décadas. A análise desta questão do presente está imbricada 

em condições de possibilidades históricas específicas (FOUCAULT, 2017). 

Em 2011, o veto da presidenta Dilma Vana Roussef ao material do projeto 

Escola Sem Homofobia, apelidado de “kit gay” por movimentos políticos 

conservadores no Brasil (CÉSAR; DUARTE, 2017) constitui-se num 

indicativo importante, mas não é o único. Os ataques se intensificaram a 

partir das eleições de 2016. 

 Entretanto, outros elementos também contribuíram para essa 

questão. A invenção do factoide “ideologia de gênero”, por exemplo, é 

datada, intencional e histórica. Para Rogério Junqueira (2017), esse factoide 

foi construído cuidadosamente pela igreja católica a partir da década de 

1980 e se espalhou por mais de cinquenta países, com peculiaridades em 

cada um. O autor afirma ainda que a “ideologia de gênero” é: “uma invenção 

católica que emergiu sob os desígnios do Conselho Pontifício para a Família 

e de conferências episcopais, entre meados da década de 1990 e no início 

dos 2000” (JUNQUEIRA, 2017, p. 26). A nota da Conferência Episcopal 

Peruana (1998), é amplamente referenciada por pesquisadoras/es como a 

primeira aparição do termo em documentos oficiais da igreja católica. 

(CÉSAR; DUARTE, 2017; SILVA; CÉSAR, 2016). 

 Nesta perspectiva também atua contemporaneamente o 

Movimento Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido que 

passou a se organizar a partir de 2003 e foi fundado em 2004 (MIGUEL, 

2016, p. 595) por Miguel Nagib, advogado de São Paulo, se define como uma 

“iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de 
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contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os 

níveis: do ensino básico ao superior”4. Inicialmente com a intenção de 

combater um suposto avanço de um doutrinamento comunista nas escolas 

por meio do ataque as teorizações marxistas, o movimento ganha força a 

partir de 2010, quando assume a pauta antigênero mundial (PENNA, 2016). 

A partir disso, este movimento conservador contribuiu para a produção de 

uma identidade da professora, que já era considerada uma “doutrinadora 

marxista”, como “ideóloga de gênero ou doutrinadora de gênero”. Ou seja, 

como uma agente que se aproveita da audiência cativa das e dos estudantes 

para abordar as questões de gênero e sexualidades não-normativas e 

“fabricar” lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

 Com isso, a abordagem das questões de gênero e sexualidades na 

perspectiva específica da defesa dos direitos humanos passa a ser 

entendida como perigosa. O enfoque da narrativa se altera e passa a ser 

definido pelos argumentos de proteção a inocência das crianças, à 

integridade da família tradicional, a propagação da espécie humana e em 

nome de deus (MOTTIN, 2019, p. 18, 41). Essas narrativas compõem 

discursos que instituem efeitos de poder nas práticas sociais por meio de 

efeitos de poder e verdade. Tais discursos se produzem e reproduzem em 

diversas instituições, com um alcance vasto que procura articular a noção 

de “ideologia de gênero” a um projeto social mais amplo de destruição da 

nação, da família e da religião cristã. O que está em jogo, no entanto, são os 

efeitos de verdade que esta articulação de discursos produz. Isto é, por 

meio da repetição de tais discursos, o objetivo é instituí-los como verdade. 

Para Michel Foucault: 

 
É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em 
sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece 
e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, 
esquecido, transformado, apagado até nos menores traços, escondido 
bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso 
remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-
lo no jogo de sua instância (FOUCAULT, 2017, p. 31). 

 

 Nesta perspectiva, o que se coloca em jogo com a proliferação 

desses discursos é a produção de saberes que se coloca em ação pelos 

 
4 Cf. <http://escolasempartido.org/quem-somos>. 



57 

efeitos de poder e verdade, produzindo verdades sobre corpos-gênero-

desejo, práticas sociais e posições de sujeito diferenciadas para corpos 

heterocisnormativos e não heterocisnormativos. São relações de poder-

saber-verdade que produzem o efeito dessa discussão como perigosa na 

escola, por exemplo. Para Michel Foucault: 

 
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 
poder [...] A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm 
o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 
2010, p. 12-13). 

 

 Portanto, nada existe fora das relações de poder. Relações de 

gênero e sexualidades são relações de poder. Estão imbricadas em disputas 

de poder por significação. Os discursos produzidos no campo pelas 

investidas conservadoras em relação a abordagem das questões de gênero 

e sexualidades tem se mostrado eficientes na medida em que contribuíram 

para a instituição de um pânico moral em relação a esta abordagem 

específica nas escolas. 

 Stanley Cohen criou o conceito de “pânicos morais” para pensar 

como as sociedades reagem a quebras de padrões normativos 

estabelecidos, por meio da mídia, da opinião pública e de agentes de 

controle social. Para o autor, pânico moral se refere a: 

 
Uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas 
passa a ser definido como um perigo para valores e interesses 
societários; sua natureza é apresentada de uma forma estilizada e 
estereotipada pela mídia de massa; as barricadas morais são 
preenchidas por editores, bispos, políticos e outras pessoas de Direita; 
especialistas socialmente aceitos pronunciam seus diagnósticos e 
soluções; recorre-se a formas de enfrentamento ou desenvolvem-
nas. Então a condição desaparece, submerge ou deteriora e se torna 
mais visível. Algumas vezes, o objeto do pânico é absolutamente novo 
e outras vezes é algo que existia há muito tempo, mas repentinamente 
ganha notoriedade. Algumas vezes o pânico passa e é esquecido, 
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exceto no folclore e na memória coletiva. Outras vezes ele tem 
repercussões mais sérias e duradouras e pode produzir mudanças 
tais como aquelas em política legal e social ou até mesmo na forma 
como a sociedade se compreende (COHEN, 1972, p. 9). 

 

 Assim, é possível compreender que as narrativas articuladas em 

meio ao contexto político do Movimento Escola Sem Partido, atrelados ao 

contexto religioso judaico-cristão e repetidos a exaustão têm produzido 

subjetividades docentes constituídas em um triplo viés nas escolas. Nos 

mesmos espaços é possível encontrar professoras que já não se 

importavam com o enfrentamento das violências LGBTIfóbicas e machistas 

e que seguem criticando e condenando a abordagem dessas questões na 

escola; professoras que, apesar de todas as possíveis consequências a 

serem enfrentadas pela subversão da norma5, de não se falar sobre isso na 

escola, resistem e abordam as questões de gênero e sexualidades. Ainda 

que a norma não esteja vigente, na forma de lei ou determinação 

obrigatória, ela já atua extraoficialmente; e professoras que se importam 

com essa abordagem, mas não a colocam em ação por temer as 

consequências. 

 Michel Foucault (2007) demonstrou em “Vigiar e Punir: 

Nascimento da Prisão”, que as escolas, assim como as prisões, fábricas, 

hospitais apresentam regularidades no que se refere a rotinas, horários e 

espaços, dentre outras, que visam a manutenção da norma vigente. As 

escolas foram inventadas no século XVIII como uma das instituições que 

trabalha insistentemente para manter a ordem e a norma vigente. Através 

de um investimento de poder-saber no corpo, pretendem a produção de 

corpos dóceis e úteis (FOUCAULT, 2007). Portanto, a escola tem 

dificuldades em trabalhar com corpos dissidentes da norma, com práticas 

diversas da norma e com saberes distintos da norma. Assim, considera tais 

corpos, práticas e saberes como “anormais”, que precisam ser 

reconduzidos a norma ou expurgados (FOUCAULT, 2001). Para a escola, é 

historicamente difícil trabalhar com a diferença. Ela procura apagar, 

aniquilar, normalizar ou expurgar (BRUNETTO, 2010; 2017). 

 A partir de 2016 no Brasil, em resposta aos avanços e conquistas 

dos movimentos sociais feministas e LGBTI+ das décadas anteriores, os 

 
5 Cf. <https://appsindicato.org.br/professoresas-e-funcionariosas-de-escola-foram-exonerados-de-suas-
funcoes/>. 
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ataques se intensificaram e as práticas cruéis e violentas estão naturalizadas 

e autorizadas a fazerem parte das práticas pedagógicas. As pessoas nos 

diferentes espaços e instituições não tem mais vergonha de se assumirem 

machistas, LGBTIfóbicas, racistas, classistas e misóginas. Os preconceitos, 

muitas vezes, anteriormente restritos ao campo do pensamento, estão 

sendo trazidos para a ação frequentemente. 

 Desta forma, é possível entender que a “ideologia de gênero” é 

uma estratégia mentirosa e criminosa. Mentirosa porque somos 

produzidos como corpos heterossexuais e cisgêneros, desde o útero 

(BUTLER, 2000). Criminosa, porque silencia e invisibiliza as violências de 

gênero e sexuais, a partir do momento em que interdita o diálogo sobre 

essas questões na escola. Para uma criança ou adolescente, a escola pode 

ser o único espaço de acolhimento e denúncia de casos de violência 

doméstica, sexual e LGBTIfóbica contra mulheres, crianças e adolescentes. 

 O que se coloca em jogo a partir disso é: a quem interessa manter 

fora das escolas essa discussão? Quem tem medo da abordagem feminista 

das questões de gênero na escola? A quem interessa que as atitudes 

machistas, sexistas, LGBTIfóbicas, racistas, classistas, capacitistas e de 

intolerância religiosa se perpetuem na escola? Quem tem medo da 

ocupação de espaços de poder por corpos de mulheres, LGBTI+, indígenas, 

negras e negros, pobres, pessoas com deficiência e periféricas? A quem 

interessa manter essas posições de poder cristalizadas? 

 Em tempos de “ideologia de gênero” e de outras fake news e 

estratégias de poder criadas para naturalizar preconceitos e 

discriminações, é preciso estar atenta! A denúncia de todas as formas de 

preconceito e discriminação na escola consiste em um dos caminhos para 

o enfrentamento dessas estratégias de poder. A LGBTIfobia foi 

recentemente equiparada ao crime inafiançável de racismo no Brasil, pela 

decisão do Supremo Tribunal Federal, em 13 de junho de 2019!6 A partir 

disso, toda e qualquer atitude LGBTIfóbica, em qualquer espaço do 

território nacional deve ser denunciada! Inclusive na escola, toda e 

qualquer coação de professorxs7, profissionais da educação ou estudantes 

 
6 Cf. <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010>. 
7 Optei por utilizar o x na grafia para problematizar a regra do masculino plural da língua portuguesa que 
invisibiliza as feminilidades. Entretanto, não ignoro os limites da linguagem ao utilizar o x ou @. A intenção 
é problematizar a suposta estabilidade dessas normas e também a binaridade da linguagem 
desestabilizando esses estatutos. 
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deve ser denunciada! As leis, jurisprudências e decisões judiciais que 

podem apoiar esses sujeitos e o trabalho com as questões de gênero e 

diversidade sexual na escola devem ser valorizadas, acionadas e utilizadas. 

Essa é uma luta contínua que deve ser empreendida todos os dias! 

 Nos tempos atuais, em que nos encontramos todas e todos frente 

a uma pandemia mundial na iminência de adquirir uma doença que 

poucxs cientistas sabem como enfrentar, estamos tendo a oportunidade de 

entender como a relação conceitual entre racismo de Estado de Michel 

Foucault (FOUCAULT, 2005), a tanatopolítica de Giorgio Agamben (2007) e 

a necropolítica de Achille Mbembe (2016) funciona na prática. Michel 

Foucault, apresenta e explica o conceito de racismo de Estado em 1976, na 

última aula do curso no Collége de France, transcrito num livro intitulado 

Em defesa da sociedade. O autor enfatiza o processo de transição do poder 

soberano para a biopolítica estatal – ou seja, saindo de um poder que 

incidia na positividade da morte, quando o soberano decidia sobre quem 

deveria morrer ou viver, passando para a positividade da vida, quando o 

Estado passa a gerir a vida tornando-a útil e a fazendo produzir para e com 

o Estado, por meio do biopoder, isto é o poder sobre a vida. Foucault 

questiona sobre a possibilidade dessa mudança de funcionamento do 

poder: 

 
é possível, para um poder político, matar, reclamar a morte, pedir a 
morte, mandar matar, dar a ordem de matar, expor à morte não só 
seus inimigos mas mesmo seus próprios cidadãos? Como esse poder 
que tem essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? 
Como exercer o poder da morte, [...] num sistema político centrado 
no biopoder? (FOUCAULT, 2005, p. 303-304). 

 

 Isto é, o Estado, a partir do seu racismo, que funciona como um 

poder de corte, deixa morrer algumas populações para que outras vivam 

melhor. Ou seja, o Estado se abstém e deixa as populações vulneráveis 

expostas a precariedade (BUTLER, 2018) ao negar as políticas sociais e ao 

proteger algumas parcelas da população as quais tem mais acesso aos bens 

e as políticas públicas. Como cobrar de famílias que não tem água em casa 

a higiene das mãos? Como cobrar da população de rua que mantenham o 

isolamento social, se não tem casa? 

 A lógica da tanatopolítica de Giorgio Agamben (2007) funciona 

um pouco diferente do racismo de Estado de Michel Foucault, mas produz 
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efeitos de poder semelhantes, pois trabalha com o princípio da exceção 

para com a vida nua. Ou seja, uma vida abandonada e exposta à morte. Para 

o filósofo Giorgio Agamben (2007), a vida nua, denominada de zoé, foi 

incluída no ordenamento político-jurídico para em seguida ser excluída 

pelo princípio da exceção soberana. Nas suas teorizações, o autor resgata a 

ideia grega de zoé, termo extraído principalmente da obra de Aristóteles. 

Zoé pode ser definida como sendo a vida natural, de todos os seres vivos, 

não enquadrada nos requisitos da bios, que se refere à vida qualificada do 

cidadão grego. A zoé tem como exemplo a vida da mulher, do escravizado, 

das crianças, enfim, daquelas e daqueles que não participam das decisões 

na polis. A zoé, para Agamben (2007), implica a vida de um ser humano 

destituída de significado, uma vida reconhecida apenas pela sua anatomia-

fisiologia humana, uma vida nua. 

 No entanto, a zoé refere-se a Grécia Antiga e a inserção da zoé na 

polis, ou na política se deu antes da Modernidade, que para (FOUCAULT, 

1988) inicia no século XVIII, por meio do homo sacer mas, seus efeitos de 

poder se estenderam até a atualidade. A figura do homo sacer tem origem 

na Roma antiga e diz respeito ao homem que não pode ter a vida ofertada 

aos deuses em sacrifício e que, se for morto, quem o matará não será 

culpado por homicídio. O homo sacer é um indivíduo cuja vida não tem 

valor nem para os deuses, nem para os homens; trata-se de uma vida que, 

além de ser juridicamente desprotegida, tem essa desproteção proclamada 

(AGAMBEN, 2007).  A ênfase da inclusão da zoé na política significa que, 

agora ela fará parte dos cálculos do poder. Dessa forma, o poder do Estado 

incidirá sobre essa vida, por meio das biopolíticas (FOUCAULT, 2008) a fim 

de protegê-la ou, inversamente, de limitá-la e ceifar sua existência, como é 

o caso da tanatopolítica para Agamben (2007) ou do racismo de Estado para 

Foucault (2005). 

 A necropolítica de Achille Mbembe (2016) demonstra como a 

biopolítica que é a gerência da vida pelo Estado (FOUCAULT, 2008) se 

desdobra em uma política de morte. Nas suas teorizações, Mbembe (2016) 

explicita que a necropolítica é uma forma de assassinato em massa no 

mundo contemporâneo. Para o autor: 

 
as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte 
(necropolítica) reconfiguram profundamente as relações entre 
resistência, sacrifício e terror. Demonstrei que a noção de biopoder é 
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insuficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação 
da morte. Além disso, propus a noção de necropolítica e necropoder 
para explicar as várias maneiras pelas quais, em nosso mundo 
contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da 
destruição máxima de pessoas e da criação de “mundos da morte”, 
formas novas e únicas de existência social, nas quais vastas 
populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o 
status de “mortos-vivos” (MBEMBE, 2016, p. 146). 

 

 Assim, corpos e experiências que se produzem fora das normas e 

as demais populações vulneráveis, tornam-se alvos dessa biopolítica 

contemporânea específica que se desdobrou em necropolítica e são 

expostos a morte pela desumanização, sendo considerados corpos que 

valem menos (BUTLER, 2000). 

 A relação entre o racismo de Estado de Michel Foucault 

(FOUCAULT, 2005), a tanatopolítica de Giorgio Agamben (2007) e a 

necropolítica de Achille Mbembe (2016) funciona na prática por meio de 

diversas estratégias e efeitos de poder. Os exemplos dessas análises nesses 

tempos de pandemia tem saltado aos olhos, seja nas ocupações urbanas e 

favelas, onde não se tem nem acesso a água, que dirá potável, nas famílias 

das mães solo, que criam suas crianças sozinhas, nas casas das mulheres 

negras, nas populações em situação de rua, nas famílias de pessoas pobres 

com deficiência, seja nos quilombos, terras indígenas e populações 

ribeirinhas ou periféricas, seja entre as catadoras e catadores de recicláveis, 

profissionais do sexo cis e trans e demais profissionais autônomas e 

autônomos que ficaram sem renda nenhuma, dentre outras que procuram 

sobreviver, como “mortos-vivos” (MBEMBE, 2016), deixados para sucumbir 

à fome, a falta de saneamento básico, a falta de condições mínimas para 

sobreviver. Tais estratégias articulam as categorias de análise de raça, 

classe, gênero e sexualidade, e são explicitadas pela distribuição desigual 

das riquezas e pelo abandono sistemático do Estado, que não se 

configuram como um abandono total, mas sim, como um investimento na 

gestão da vida por meio da decisão de quem é deixado para morrer, para 

que outros vivam. 
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C A P Í T UL O  5  

 

Azul para meninos e rosa para meninas? 
O design como tecnologia de gênero1 
 
Marinês Ribeiro dos Santos  
 
 
 O design – assim como outras práticas projetuais, tais como a 

arquitetura ou a engenharia – é muitas vezes caracterizado como uma 

atividade que responde a demandas já existentes, visando a resolução de 

problemas ou a satisfação de necessidades específicas. Essa forma de 

entendimento, marcada por um caráter de “causa e efeito”, se mostra 

bastante reducionista quando consideramos o design como produção 

cultural que ganha sentido articulado às condições concretas e situadas das 

práticas cotidianas. Nesse registro, considerando as múltiplas disputas que 

atravessam as relações sociais, os artefatos funcionam como 

materializações de sistemas de valores implicados na sustentação de certas 

constelações de poder. Logo, o design também pode criar problemas não 

previstos, introduzir demandas e imaginários, moldar comportamentos e 

visões de mundo, operando na produção não apenas de artefatos, mas dos 

próprios sujeitos que os utilizam. 

 Visando explorar essa visão ampliada da participação dos 

artefatos na constituição dos sujeitos e seus modos de vida, a discussão 

aqui proposta objetiva problematizar as imbricações entre o design e as 

normativas de gênero. Para tanto, pretendo caracterizar o design como 

uma tecnologia de gênero que coloca em circulação representações de 

feminilidades e masculinidades, muitas vezes comprometidas com a 

manutenção de hierarquias e desigualdades. Como opção de recorte, 

ganha destaque a convenção visual que associa o uso das cores azul e rosa 

às noções de masculino e feminino. Tal escolha foi motivada pela 

declaração feita pela ministra Damares Alves em 02 de janeiro de 2019, dia 

 
1 Uma versão similar desta comunicação foi apresentada no III Seminario Internacional de Investigación en 
Arte y Cultura Visual, organizado pela Facultad de Bellas Artes da Universidad de la Republica, entre 16 e 18 
de outubro de 2019 na cidade de Montevidéu. 

https://orcid.org/0000-0002-9925-9949
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em que assumiu a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos junto ao 

governo de Jair Bolsonaro. Na ocasião, ela anunciou o início de uma “nova 

era” no Brasil, onde “menino veste azul e menina veste rosa”. 

 A fala ganhou dimensão pública por meio de um vídeo que 

circulou na internet, causando grande repercussão e polêmica. Em 

resposta aos vários questionamentos sobre o caráter reducionista dessa 

afirmação, a ministra disse que fez uso de uma metáfora contra o que ela 

chama de “ideologia de gênero”. Damares Alves também complementou: 

“vamos respeitar a identidade biológica das crianças. E digo mais, podemos 

chamar menina de princesa e menino de príncipe no Brasil que não há 

nenhuma confusão nisso” (DAMARES DIZ..., 2019). 

 É possível deduzir, a partir das afirmações reproduzidas acima, 

que Damares Alves considera a dita “ideologia de gênero” uma ameaça à 

coerência entre biologia e determinados papéis sociais atribuídos ao 

feminino e ao masculino, tais como príncipe e princesa. Em um raciocínio 

que pressupõe a lógica das oposições binárias, diferenças anatômicas entre 

meninos e meninas estão necessariamente implicadas em identificações 

de gênero (azul/rosa). Ou seja, nesse marco interpretativo o sexo é 

entendido como determinante das expressões de masculinidades e 

feminilidades. Isso fica patente quando, em sua fala, a ministra evoca o 

respeito à “identidade biológica” das crianças. 

 Historicamente, tal abordagem naturalizante – que afirma o 

gênero como uma manifestação direta do sexo – tem sido utilizada para 

justificar desigualdades sociais. Está ligada ao determinismo biológico e à 

separação das esferas pública e privada, prerrogativas que organizaram a 

vida moderna a partir do século XVIII (LAQUEUR, 2001). Tal organização 

liga diferenças físicas/anatômicas a uma clivagem hierarquizada entre 

funções e espaços sociais legitimados como “de homens” e “de mulheres” 

(LOURO, 2007). As hierarquias que desfavorecem as mulheres podem ser 

observadas de forma concreta, por exemplo, nos dados estatísticos 

indicativos de que homens ganham mais do que mulheres2, naqueles 

 
2 Vale considerar a observação de Djamila Ribeiro (2017) sobre a necessidade de considerar a categoria 
raça nessa questão. Segundo a autora, no Brasil as mulheres brancas ganham mais que os homens negros. 
Já as mulheres negras fazem parte do grupo que recebe os salários mais baixos. Logo, ela chama atenção 
para as generalizações e os apagamentos que o uso das categorias podem proporcionar, sem a devida 
observação das suas múltiplas intersecções. 
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referentes à divisão desigual do trabalho doméstico, bem como nos 

números alarmantes de casos de violência contra mulheres. 

 Visando a erradicação de hierarquias e violências, a crítica 

feminista tem buscado a construção de visões alternativas, onde as 

desigualdades são entendidas como resultantes de processos culturais e 

políticos. A própria categoria gênero foi introduzida nas discussões 

acadêmicas nos anos 1970 como recurso para questionar o determinismo 

biológico, problematizando as noções de masculino e feminino e 

descolando expectativas e funções sociais de características anatômicas 

(LOURO, 2007; PISCITELLI, 2009). Se num primeiro momento a 

preocupação estava centrada nas desigualdades entre homens e mulheres, 

a partir do final da década de 1980 algumas vertentes dos estudos 

feministas e de gênero também passaram a refutar a primazia da 

heterossexualidade, denunciando o caráter construído do seu status de 

normalidade. 

 A alcunha de “ideologia de gênero” configura, justamente, uma 

forma de desqualificar tais estudos. Trata-se de uma reação conservadora 

aos avanços que eles têm oportunizado nas pautas dos direitos humanos, 

assim como no tensionamento das hierarquias consolidadas na vida 

cotidiana. Segundo Richard Miskolci (2018), os embates estão centrados no 

campo dos direitos sexuais e reprodutivos, reunindo setores interessados 

em conter expansões progressistas nas conquistas legais, bem como em 

controlar a agenda futura quanto a essas pautas. 

 Vale pontuar que o combate à “ideologia de gênero” e a 

elaboração teórica que fundamenta seus postulados em termos de “pânico 

moral” emergiu junto à igreja católica, em meados dos anos 1990 

(MISKOLCI; CAMPANA, 2017; CORRÊA, 2017). O seu alcance pode ser 

observado em diversos países de tradição católica dos continentes 

americano, europeu e africano. Na América Latina esse ideário ganhou 

força a partir de 2007, quando a V Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano e do Caribe estabeleceu a luta contra a “ideologia de 

gênero” como eixo de ação prioritário: 

 
Em uma região como a América Latina, essa batalha tem relevância 
especial já que nos últimos anos se deram avanços, em alguns países, 
em matérias de direitos sexuais e reprodutivos (como a 
descriminalização do aborto, o reconhecimento de casais do mesmo 
sexo ou a inclusão da educação sexual nas escolas) ao mesmo tempo 
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que diversas pesquisas mostram um paulatino distanciamento dos 
católicos e católicas em relação às normas de moral sexual impostas 
pelo Vaticano (MISKOLCI; CAMPANA, 2017, p. 728). 

 

 A ofensiva ganhou novo impulso com o reconhecimento legal das 

uniões entre pessoas do mesmo sexo na Argentina, em 2010, e no Brasil, 

em 2011. No cenário brasileiro a legalização teve um efeito catalisador, 

estimulando o envolvimento de outros grupos religiosos – tais como os 

evangélicos, principalmente de vertente neopentecostal – no confronto à 

suposta dissolução dos costumes e da família tradicional (MISKOLCI, 2018). 

Mas a efetiva popularização do termo ocorreu em 2014, durante os debates 

sobre o novo Plano Nacional de Educação. Nesse processo, o fantasma da 

“ideologia de gênero” se alastrou pelo país, sendo alardeado pelo 

movimento de agenda neoliberal “Escola Sem Partido”, como um aspecto 

da “doutrinação marxista” que estaria presente nas escolas e que deveria 

ser prontamente extirpada (MIGUEL, 2016). 

 A somatória dessas diferentes frentes de ação, com ampla 

reverberação nas mídias de massa, mostrou-se bastante efetiva na 

formação da opinião pública. Em seus desdobramentos, o tema extrapolou 

a conexão estrita com filiações religiosas, angariando o apoio de uma 

parcela significativa da população brasileira. Sendo assim, a ofensiva vem 

congregando atores sociais heterogêneos, mas que perceberam pontos de 

convergência em suas convicções e programas. Conforme explica Miskolci: 

 
Empreendedores morais formados por grupos de interesses diversos 
uniram-se para reagir ao avanço dos direitos sexuais, em especial 
para barrar a luta contra a homofobia no ambiente escolar e o 
reconhecimento da diversidade de gênero. Sua aliança, que tem 
características circunstanciais, prováveis divergências internas e até 
objetivos que vão além de combater o que chamam de “ideologia de 
gênero”, indubitavelmente pôs em ação uma cruzada moral que se 
assenta em um mesmo campo discursivo de ação (MISKOLCI, 2018). 

 

 As metáforas – azul/rosa; príncipe/princesa – empregadas pela 

ministra, que também é pastora evangélica, são indicativas do alinhamento 

do atual governo brasileiro com essa cruzada moral, cuja principal 

bandeira tem sido a retórica da proteção da inocência das crianças 

(BALIEIRO, 2018). Conforme já foi visto, uma das táticas acionadas no 

combate à “ideologia de gênero” é a afirmação de características 
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antagônicas inatas aos sexos, numa defesa funcionalmente orquestrada do 

determinismo biológico. A assertiva “menino veste azul e menina veste 

rosa” evoca uma suposta ordem natural que não admite ambiguidades. 

 É premente notar que o clamor pelo respeito à tal ordem é 

apresentado na chave da exceção, anunciando uma “nova era” 

comprometida com o restabelecimento de valores tradicionais. Essa 

estratégia objetiva gerar insegurança para angariar adesões, pois insinua 

que a transgressão ao binarismo de gênero seria o padrão em voga. Logo, 

vale perguntar: será que existe alguma novidade no uso marcado pelo 

gênero das cores azul e rosa? Trata-se realmente de uma exceção? Em que 

medida transgressões a esse arranjo binário podem ser um tipo de ameaça? 

Para discutir essas questões vou me apoiar no trabalho da fotógrafa sul-

coreana JeongMee Yoon, visando a articulação com aspectos relativos ao 

design e suas convenções materiais e visuais. 

 

 

AZUL VS ROSA E AS POLÍTICAS DE GÊNERO 

 
 Há catorze anos JeongMee Yoon está envolvida com a série The 

Pink and Blue Project, que consiste no registro de imagens de crianças em 

seus quartos, rodeadas de objetos pessoais. Segundo a fotógrafa, o projeto 

foi inspirado nos hábitos de sua filha. Quando pequena, a menina 

demonstrava preferência por roupas e brinquedos cor de rosa, criando 

para si um universo monocromático de roupas e brinquedos (YOON, s/d). 

Esse comportamento despertou a atenção de Yoon para os padrões de 

gênero envolvidos nas escolhas das crianças e de seus pais. Em cada sessão 

fotográfica, a artista dedica entre 4 a 8 horas organizando a disposição dos 

artefatos. Depois disso, as crianças são convidadas a posar entre seus 

pertences3. 

 A produção das fotografias começou em 2005, quando Yoon 

passou uma temporada morando em Nova Iorque. Interessada no 

contraste entre diferentes contextos culturais, posteriormente ela 

estendeu o projeto para a Coreia do Sul. As imagens demonstram 

similaridades no uso das cores, mesmo quando os cenários retratados são 

de países distintos. As fotografias também tratam da fascinação da artista 

 
3 Para ter acesso às fotografias, consultar o sítio do projeto em Yoon (s/d). 
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pela acumulação de objetos, englobando aspectos que complexificam as 

relações entre gênero, identidade e socialização, tais como o colecionismo, 

a globalização do consumo e o neoliberalismo (YOON, s/d). 

 A prevalência do azul entre meninos e do rosa entre meninas em 

dois países com tradições culturais tão diferentes é entendida por Yoon 

como efeito de estratégias de marketing de alcance transnacional. Para ela, 

as preferências do público consumidor são direcionadas pelas táticas de 

segmentação de mercado das empresas fabricantes, que são materializadas 

nos produtos, na publicidade, bem como na própria organização das 

seções de roupas e brinquedos nas lojas (YOON, s/d). 

 Segundo o historiador britânico Adrian Forty (2007), a 

segmentação de mercado faz parte da lógica capitalista constitutiva da 

modernização industrial e está presente na comercialização de produtos 

desde o século XIX. Nas ditas sociedades ocidentais, ele explica que esse 

fenômeno se sustentava no desejo dos clientes por variedade de escolha, 

em consonância com as ideias de diferenciação social em voga. A variedade 

na oferta de produtos baseava-se em distinções entre categorias, tais como 

gênero, idade, classe ou posição social: 

 
O estudo do design não somente confirma a existência de certas 
distinções sociais, mas também mostra o que se pensava que eram 
essas diferenças entre categorias. No século XIX, passou a dar-se 
grande importância às distinções entre homens e mulheres e entre 
adultos e crianças. A divisão entre classes, embora de imensa 
importância histórica, pode ser vista com menos clareza no design, 
principalmente porque a pobreza da classe trabalhadora a impedia de 
comprar muito, e as classes médias conseguiam expressar 
suficientemente bem seu status apenas com o poder de comprar 
artigos não acessíveis aos trabalhadores (FORTY, 2007, p. 91). 

 

 O autor comenta que o design dos artefatos funcionava como um 

recurso para representar, de forma tangível e perene, as visões correntes 

sobre diferenças entre categorias. A divisão por gênero se ancorava na 

crença em temperamentos opostos. Vale observar que foi neste período 

que o determinismo biológico adquiriu validade científica, associando a 

“natureza masculina” às faculdades da razão, da competitividade, do vigor 

e da força física; já a “natureza feminina” foi definida como frágil, passiva, 

emocional e instável. 
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 Nota-se, então, que não se trata apenas de marcar diferenças, mas 

de um processo que ao mesmo tempo que as define, também as 

hierarquiza. As características atribuídas às mulheres decorriam de sua 

ligação com a maternidade. A medicina da época acreditava que a energia 

despendida na habilitação do corpo para a gestação comprometia o 

desenvolvimento físico e intelectual. Contudo, essa ligação também as 

definiu como compreensivas, amorosas e, em alguns casos, como 

moralmente superiores (LAQUEUR, 2001; RAGO, 2008). 

 No que concerne aos artefatos, tais características presumidas 

eram materializadas pelo emprego de diferentes tamanhos, formas, 

materiais, acabamentos e ornamentos. Forty, (2007) apresenta vários 

exemplos dessas estratégias de diferenciação. À guisa de ilustração, vou 

destacar o caso dos canivetes da empresa estadunidense Montgomery 

Ward. Em relação aos classificados como masculinos, aqueles 

direcionados para mulheres apresentavam tamanho menor, cabo mais fino 

e geralmente feitos em osso. O material mais usado nos cabos dos canivetes 

direcionados para homens era o chifre. O emprego de uma quantidade 

maior de ornamentos também caracterizava os produtos femininos. 

 Seguindo uma lógica semelhante, os artifícios para diferenciar 

artefatos infantis também dialogavam com a visão da época sobre a 

infância que, para além de representar uma condição de fragilidade, passou 

a incorporar valores de inocência, ingenuidade e virtude. Forty (2007) 

argumenta que essa abordagem tornou-se popular na virada para o século 

XX, sofrendo abalos somente com os contrapontos introduzidos mais 

adiante pela psicanálise. Como estratégias, recorria-se sobretudo à redução 

dos tamanhos, ao uso de tonalidades pastel e à aplicação de figuras de 

animais antropomorfizados. O uso dessas figuras visava a empatia das 

crianças e estava associado à ênfase nos jogos como atividades 

fundamentais para o desenvolvimento infantil. Segundo o autor, jogos que 

incentivavam a imitação de animais eram particularmente populares na 

época. 

 Em seu texto, Forty não menciona a articulação entre gênero e 

infância mediante o uso das cores azul e rosa, conforme observamos nas 

fotografias de JeongMee Yoon. Com base na pesquisa de Marjorie Garber, 

a fotógrafa localiza a consolidação dessa tendência em escala transnacional 

apenas no período posterior aos anos 1950, mediante o incremento da 

globalização econômica (YOON, s/d). O trabalho da historiadora da moda 
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Jo Paoletti (2012) corrobora esta datação. Além disso, tanto Garber quanto 

Paoletti afirmam que a associação dessas cores com a infância teve início 

durante as primeiras décadas do século XX. Porém, muitas vezes foi usada 

de maneira invertida. Ou seja, associando o rosa aos meninos – por sua 

ligação com a força e a agressividade do vermelho – e o azul às meninas – 

pela referência à delicadeza e suavidade. Sobre suas investigações quanto 

a essa questão, Yoon comenta: 

 
O rosa já foi associado à masculinidade, por ser considerado um 
vermelho claro e guardar ligação com o poder atribuído a essa cor. 
Em 1914, o jornal estadunidense The Sunday Sentinel, aconselhava as 
mães a usarem rosa nos meninos e azul nas meninas, se fossem 
comprometidas com as convenções. A mudança do rosa para 
meninas e azul para meninos ocorreu nos Estados Unidos e em 
outros lugares somente após a segunda guerra mundial. […] Hoje em 
dia, com os efeitos da publicidade nas preferências dos 
consumidores, esse costume quanto às cores tornou-se um padrão 
mundial (YOON, s/d, tradução própria). 

 

 Ainda durante a primeira metade do século XX, Jo Paoletti (2012) 

identificou mais uma variação no emprego desse par de cores na sociedade 

estadunidense. Mas, desta vez, sem vinculação com a marcação de gênero, 

pois a escolha era definida pela combinação com a aparência, seguindo a 

lógica do azul para crianças loiras e do rosa para crianças morenas. 

 

 

O DESIGN COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO 

 
 Os estudos destacados na seção anterior enfatizam o caráter 

cultural, contextual e histórico da diferenciação por gênero no design. 

Também oportunizam perceber a escolha de determinados elementos de 

linguagem na construção de convenções materiais e visuais acerca de 

masculinidades e feminilidades, em diálogo com valores compartilhados 

na vida em sociedade. Essas convenções podem ser pensadas como 

regimes de representação que colocam em circulação prescrições de 

gênero. No caso em questão, os efeitos de tais prescrições não devem ser 

reduzidos a interdições no uso das cores. A codificação cromática abarca 

um campo regulatório mais amplo, implicado no controle do acesso 

diferenciado a práticas e espaços sociais. É nesse sentido que cabe a leitura 
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da declaração da ministra Damares Alves como uma metáfora. A partir das 

imagens produzidas no The Pink and Blue Project, JeongMee Yoon observa 

que: 

 
Muitos brinquedos e livros para meninas são cor-de-rosa, roxos ou 
vermelhos e estão relacionados a maquiar, vestir, cozinhar e outros 
afazeres domésticos. Entretanto, a maioria dos brinquedos e livros 
para meninos são feitos em diferentes tons de azul e estão 
relacionados a robôs, indústria, ciência, dinossauros, etc. Este é um 
fenômeno tão intenso quanto a mania Barbie. Os fabricantes de 
brinquedos produzem pôneis antropomórficos que possuem 
características de meninas jovens. Eles têm presilhas de cabelo, 
pentes e acessórios e as meninas adornam e maquiam seus pôneis. 
Esses tipos de diretrizes divididas por gênero afetam profundamente 
a identificação de grupo e o aprendizado social das crianças (YOON, 
s/d, tradução própria). 

 

 As diretrizes de gênero pressupõem e homogenizam gostos, 

interesses, atividades e comportamentos específicos para meninos e 

meninas. É pertinente observar que essas diretrizes são estabelecidas de 

forma relacional, pois o que se entende por próprio das feminilidades é 

definido em contraponto ao sentido atribuído às masculinidades. Dessa 

forma, autorizam ou interditam a exploração de campos de ação 

percebidos em oposição. Embora seja possível encontrar empresas 

engajadas no questionamento dessa lógica – muitas delas apostando na 

estratégia da neutralidade – a classificação binária é recorrente, remetendo 

ao que Ellen Van Oost (2003) chama de “script de gênero” no design de 

produtos. 

 Para além de apenas refletir visões hegemônicas de gênero, os 

brinquedos em questão contribuem para a sua circulação, atualização e 

reforço. Ao fim e ao cabo, os artefatos fotografados por Yoon estão 

envolvidos na constituição de “meninos masculinos” e “meninas 

femininas”. Aqui, interessa, então, chamar atenção para a participação das 

materialidades na manutenção desta lógica binária (SANTOS, 2018). Isso 

implica não apenas o comprometimento com hierarquias de gênero, mas 

também com aquelas referentes às sexualidades. Conforme explica Judith 

Butler: 
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A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de 
oposições discriminadas e assimétricas entre “feminino” e 
“masculino”, em que estes são compreendidos como atributos 
expressivos de “macho” e de “fêmea”. A matriz cultural por 
intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige 
que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aquelas 
em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas 
do desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse 
contexto, “decorrer” seria uma relação política de direito instituído 
pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o significado 
da sexualidade (BUTLER, 2003, p. 39, aspas no original). 

 

 Na concepção de Butler, o corpo é eminentemente político e está 

no centro dos interesses das instituições sociais, entre elas, a medicina, o 

aparato jurídico, a igreja, a escola e a família. Produzidas e vigiadas por estas 

instituições, as normas culturais que regulam o gênero agem sobre os 

corpos, afirmando e fazendo circular padrões reconhecíveis de 

identidades apresentadas como normais e desejáveis. Esses padrões são 

estabelecidos no registro do que a autora denomina de heterossexualidade 

compulsória ou matriz heteronormativa. Sendo assim, o gênero atua de 

maneira performativa. Ou seja, para além de simplesmente espelhar fatos 

biológicos, opera na produção da inteligibilidade dos sexos (BUTLER, 2003; 

2007). 

 Visando problematizar a participação do design nesse processo, 

vale recorrer à Beatriz Preciado4 (2008; 2014). Assim como Butler, Preciado 

também entende o gênero como um dispositivo de normalização e 

controle. Contudo, ela reclama da pouca atenção dedicada pela primeira 

aos recursos envolvidos na construção técnica da diferença sexual. Em 

diálogo com Tereza de Lauretis (1987), a autora caracteriza o gênero como 

uma tecnologia sociopolítica. A noção de tecnologia em tela é tributária do 

pensamento de Michel Foucault e abarca “um sistema complexo de 

estruturas reguladoras que controlam a relação entre os corpos, os 

instrumentos, as máquinas, os usos e os usuários” (PRECIADO, 2014, p. 79). 

Esse sistema opera na incorporação de diferenças culturalmente 

codificadas, articuladas à dimensão material da vida cotidiana. As 

representações de gênero circulam por meio de artefatos e imagens, 

 
4 Atualmente, Paul B. Preciado. Neste texto vou me referir ao autor no feminino, uma vez que nas obras 
utilizadas como referência ainda consta a assinatura como Beatriz. 
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integram práticas e definem espaços físicos e sociais para cada sexo, 

constituindo os sujeitos como masculinos ou femininos. 

 Nesse registro, Preciado caracteriza o gênero com um efeito 

protético que modifica a estrutura da sensibilidade humana, interferindo 

na sua “condição natural” mediante a produção de “ficções somáticas” 

(PRECIADO, 2008; 2014). O cinema, a indústria pornográfica, as cirurgias 

corretivas, os implantes de silicone, os hormônios e outras tantas próteses, 

tais como roupas, mobiliário e a própria arquitetura – podemos 

acrescentar à lista os brinquedos fotografados por JeongMee Yoon – são 

problematizadas como “zonas de produção do gênero”. No livro “Manifesto 

Contrassexual” ela afirma: 

 
O que estou sugerindo aqui é que o sexo e o gênero deveriam ser 
considerados como formas de incorporação prostética que se fazem 
passar por naturais, mas que, em que pese sua resistência anatômico-
política, estão sujeitos a processos de transformação e de mudanças 
constantes (PRECIADO, 2014, p. 166). 

 

 Segundo a autora, o caráter contingente e situado de tais 

incorporações possibilita pensar a relação entre sexo e gênero tanto como 

resultante das estruturas de poder, quanto como espaço aberto para a 

subversão da norma. Seja de uma forma ou de outra, os efeitos estão 

sempre implicados na reinvenção dos corpos. Logo, o pânico moral 

suscitado pelas ambiguidades e atravessamentos no emprego das 

codificações de gênero pode ser explicado pela latente perturbação no 

reconhecimento dos corpos como heterossexuais. Tendo isso em vista, 

vale inferir que a ameaça atribuída à “ideologia de gênero” pelos grupos 

conservadores diz respeito ao potencial desestabilizador que o 

questionamento das oposições hierarquizadas representa para a 

heteronormatividade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A partir de exemplos articulados ao campo do design, podemos 

perceber que convenções materiais e visuais associadas a clivagens de 

gênero existem em escala industrial desde o século XIX. O uso das cores 
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azul e rosa como um indicativo de infância ocorreu a partir do início do 

século XX, sendo aplicado de múltiplas formas. A cristalização do azul para 

meninos e do rosa para meninas consolidou-se como estratégia 

mercadológica transnacional apenas depois dos anos 1950. Isso demonstra 

o caráter histórico, contextual e arbitrário dessa codificação. Logo não é 

possível ligá-la a preferências inatas, nem caracterizá-la como uma 

novidade. 

 Além disso, o trabalho de JeongMee Yoon demonstra sua 

ubiquidade, o que é indicativo da ampla adesão às prescrições de gênero 

intrínsecas a esse par cromático na realidade cotidiana. Tais prescrições 

envolvem a regulação e controle de campos de ação, definindo interesses, 

práticas e espaços sociais classificados como adequados para homens e 

mulheres. Uma vez em consonância com essa lógica, artefatos e imagens 

produzem os corpos como femininos e masculinos. Isso nos permite 

entender o próprio corpo como artefato cultural. 

 Sendo assim, é premente considerar o marco heterossexual que 

fundamenta a incorporação de representações de feminilidades e 

masculinidades. Em outras palavras, os mesmos processos que justificam 

desigualdades de gênero – pautados na ideia de naturezas biológicas 

distintas – também reverberam na categoria da sexualidade. Esse aspecto 

nem sempre é problematizado no design de produtos, embora represente 

uma implicação política importante a ser considerada. Envolvidos na 

sustentação de estruturas binárias, imagens e artefatos estão contribuindo 

para a manutenção da heteronormatividade como regime dominante. 

Disso decorre que as ambiguidades e os atravessamentos na polarização 

“masculino vs feminino”, rechaçados pelos detratores da dita “ideologia de 

gênero”, não ameaçam exatamente as crianças, mas sim a 

heterossexualidade compulsória. 
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C A P Í T UL O  6  

 

El vestido como tecnología de género: 
subjetividad, poder y resistencia 
 
Camilo Retana  
 
 
 En esta intervención quisiera acercarme al concepto de 

tecnología y a su relación con los géneros a partir del camino trazado por 

Michel Foucault y continuado por Teresa de Lauretis. Para Foucault, las 

tecnologías se inscriben en campos de fuerza y prácticas de poder, y 

remiten al trazado de estrategias para la consecución de ciertos fines. Las 

tecnologías comprenden, así, distintos tipos de mecanismos como la 

creación de objetos o la manipulación de signos, pero también el conjunto 

de operaciones mediante las cuales los sujetos se producen o son 

producidos (FOUCAULT, 2008, p. 48). El principal alcance de este enfoque 

es que permite analizar las tecnologías como producciones que no 

necesariamente se proyectan hacia afuera de los sujetos, sino que también 

conforman a esos mismos sujetos y los condicionan. Los sujetos no 

producen tecnologías y disponen de ellas, sino que a menudo las 

tecnologías transforman sustancialmente a los sujetos que las crean. Más 

aún: desde esta perspectiva, si logramos hacernos con una subjetividad, si 

logramos “ser alguien”, es gracias a que existen unas cuantas tecnologías 

que lo posibilitan. Dicho en breve, no hay sujeto sin tecnologías. 

 Foucault, sin embargo, no desarrolló a profundidad la relación 

entre tecnología y género. Si bien en su primer volumen de la “Historia de 

la Sexualidad”, Foucault refiere el sexo como una tecnología (2005, p. 150), 

su énfasis está puesto en el modo en que se gestaron algunas técnicas 

específicas de cara al control de las perversiones, la procreación, la 

sexualidad de los niños y las mujeres, pero en su rastreo histórico de esas 

tecnologías, el género resulta solo un vector de subjetivación entre otros 

más. 

 Para Teresa de Lauretis, en cambio, no hay tal cosa como una 

tecnología del sexo que se aplique con relativa autonomía del género, sino 

https://orcid.org/0000-0002-6442-7092
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que toda tecnología de subjetivación constituye en sí misma una tecnología 

de género. Desde esta perspectiva, Foucault ofrece una clave al señalar la 

relación entre tecnología y subjetividad, pero su análisis marca asimismo 

un límite de la teoría crítica a la hora de pensar la relación medular entre 

las tecnologías y el género. A partir del señalamiento de esta laguna en la 

concepción foucaultiana, De Lauretis enfatiza cómo la producción y 

reproducción de los dispositivos sexuales involucra invariablemente 

mecanismos para “promover e ‘implantar’ representaciones de género” (DE 

LAURETIS, p. 25). En el entendido de que no hay géneros por fuera de ese 

conjunto de presentaciones y representaciones sociales que realizamos de 

ellos –se trata de lo que Judith Butler llamará unos cuantos años después 

que De Lauretis “performatividad del género” (BUTLER, 2007)–, resulta 

entonces fundamental no solo analizar cuáles paradigmas subjetivos de 

género se tornan hegemónicos, sino también las distintas vías por las cuales 

se consolida tal hegemonía. 

 En otras palabras, una tarea que hoy se impone tanto dentro del 

ámbito teórico como del activismo LGTBI+ en general, es la de mapear las 

distintas tecnologías de género, tanto si su ejercicio resulta evidente e 

hiperbólico, como si se trata de tecnologías más sutiles y cotidianas. En este 

sentido, considero que no basta con analizar cómo algunos dispositivos 

canónicos como la ciencia, la religión, los medios de comunicación, las 

leyes o el Estado producen los géneros, sino que también habría que 

analizar cómo por debajo, o al lado de esos macrodispositivos, se 

despliegan sigilosamente un conjunto de tecnologías mudas que se fijan a 

la carne diseñándola, ciñéndose a ella, produciendo sus límites y 

trabajándola desde su interior. La vestimenta, según mi opinión, es una de 

esas tecnologías. 

 

* 

 

 Una especie de acto reflejo en lo tocante a los estudios sobre el 

vestido consiste en remitir reductivamente la indumentaria a la superación 

de una supuesta desnudez primigenia. Según este modo de ver la 

vestimenta, tributario tanto de las antropologías cristianas como de la 

filosofía moderna, si la desnudez remite a la naturaleza, la vestimenta 

remite a la cultura. En un pasaje del ensayo “Probable Inicio de la Historia 

Humana”, sin duda paradigmático de esta visión, Kant comenta el pasaje 
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del Génesis en el que Adán y Eva cubren sus cuerpos señalando que “la hoja 

de parra fue el producto de una manifestación de la razón” (1786/2010, p. 

114). La vestimenta aparece en ese texto kantiano como un recurso material 

que no solo separa al ser humano de la animalidad, sino que lo introduce 

en la sociabilidad, sustrayendo al deseo sexual su inmediatez y haciendo 

irrumpir en la cultura el gusto por la belleza (RETANA, 2016, p. 16-17). Se 

trata de un enfoque que conocerá de múltiples formulaciones (desde 

psicoanalíticas y semiológicas, hasta antropológicas y sociológicas), y cuyo 

controvertible punto de partida es que el cuerpo constituye una instancia 

precultural que solo adquiere capacidad de significación una vez que la 

vestimenta lo recubre. 

 En un breve texto titulado “Desnudez”, Giorgio Agamben ensaya 

una ruptura con esa tradición “culturalista”. Desde su punto de vista, la 

postulación de una desnudez precultural no hace sino ocultar la peculiar 

condición política del cuerpo desnudo. Según Agamben, “desnudez y 

naturaleza son, como tales, imposibles: existe solo la puesta al desnudo” 

(AGAMBEN, 2011, p. 104). La vestimenta no presupone la desnudez, sino que 

más bien la desnudez tiene en la vestimenta su condición de posibilidad. 

 Si leemos el cuerpo desnudo a la manera de Agamben, es decir, 

como el resultado de una sustracción vestimentaria, la indumentaria 

resulta entonces una tecnología de subjetivación fundamental, toda vez 

que a través de ella –incluso por intermediación de su ausencia– es que el 

cuerpo adquiere una gramática que lo dota de legibilidad social, tal y como 

ocurre en el pasaje del Génesis. Dicho de otro modo, si la desnudez no es 

un estado anterior a la cultura, sino uno de los modos sociales en que se 

presenta el cuerpo en relación con el vestido – el cuerpo desnudo resultaría 

entonces más bien cuerpo des/vestido–, la indumentaria constituye un eje 

fundamental y casi ineludible en la construcción de la subjetividad. 

 Pero desde un comienzo, cabe añadir, esa subjetividad tiene una 

carga genérica. El vestido viene acompañado de una serie de 

significaciones sobre lo que los géneros son en la naturaleza, pero en 

verdad, lo que opera la vestimenta es una proyección de esas 

significaciones en el cuerpo. 

 Un segundo aspecto que es preciso examinar críticamente si se 

desean comprender los alcances de la vestimenta en tanto tecnología de 

subjetivación con capacidad de impactar los géneros, tiene que ver con la 

reducción de la moda a un problema de difusión y de consumo. Según esa 
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perspectiva, usualmente utilizada desde la sociología, el asunto a explicar 

en relación con el vestido es el porqué de su adopción en un grupo 

determinado. En este enfoque, propio de autores tan diversos como 

Simmel, Veblen o el propio Pierre Bourdieu, la indumentaria se presenta 

como una mercancía entre otras, en razón de lo cual el desafío teórico que 

comporta la moda pasa por explicar el porqué de las preferencias epocales, 

etarias o regionales de una tendencia por sobre otra. Esta especie de 

“sociologismo” fecha el nacimiento de la moda y lo hace coincidir con el 

nacimiento mismo de la Modernidad y el despliegue de las sociedades 

industriales. Si el fenómeno a explicar es la difusión de una tendencia a 

través de la copia del aspecto de un individuo o grupo de individuos, resulta 

claro que la industria ligada a la reproducción de vestidos en serie y a su 

comercialización constituye un hito fundamental. Pero en cambio, si se 

considera la vestimenta como una tecnología productora de subjetividad, 

no basta con explicar porqué un sujeto prefiere una prenda determinada, 

pues justamente lo que estaría en juego es cómo la prenda conforma a ese 

mismo sujeto. 

 El “sociologismo” desconoce, en consecuencia, la capacidad del 

vestido de impactar el cuerpo, más allá de las dinámicas consumistas.  Por 

supuesto que en las sociedades capitalistas, la creación y el intercambios 

de bienes indumentarios constituyen asuntos fundamentales, pero el 

problema con estas perspectivas es que no alcanzan a calibrar la influencia 

que la moda posee en los cuerpos por fuera, anteriormente, al margen, más 

allá o a través mismo de esas dinámicas comerciales. Dicho de otro modo, 

la limitación de estos enfoques tiene que ver con su incapacidad de 

ponderar las posibilidades –conceptualmente anteriores al problema del 

consumo– que la vestimenta posee de introducir en el cuerpo unos 

códigos y una gestualidad, es decir, una subjetividad generizada. En breve: 

el enfoque “sociologista” permite explicar el porqué alguien prefiere una 

prenda y no otra, pero no permite entender hasta qué punto ese alguien ha 

sido previamente subjetivado a partir del empleo de la vestimenta. 

 

* 

 

 Antes que entender la vestimenta como un problema de difusión, 

o como emblema de aculturación de un cuerpo supuestamente natural, 

propongo entenderla siguiendo a Foucault y a De Lauretis como una 
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tecnología de subjetivación que produce los géneros a través de dinámicas 

de poder y resistencia1. El vestido no se reduce a un recurso de aculturación 

ni se agota en un problema de consumo, sino que uno de sus principales 

efectos en las sociedades tiene que ver con su capacidad de en/vestir los 

cuerpos con un género. 

 Con esto no pretendo decir ni que el género se construye 

exclusivamente a partir de las tecnologías vestimentarias (pues 

evidentemente hay otras tecnologías que también juegan un papel 

predominante a la hora de disciplinar los géneros), ni que la moda se agote 

en su vocación generizante (pues también posee alcances a la hora, por 

ejemplo, de enclasar los cuerpos o de inscribirlos en una grilla racial). Por 

el contrario, lo que pretendo argumentar es que si queremos dar con las 

tecnologías de género predominantes en la sociedad contemporánea no 

podemos dejar la ropa de lado. 

 ¿Pero qué implica ver en la indumentaria una tecnología de 

género? ¿De qué maneras específicas opera la vestimenta a la hora de fijar 

en el cuerpo una subjetividad generizada? 

 Responder estas interrogantes exige adentrarnos en el terreno 

histórico, así como en el campo de las diferencias geopolíticas y 

antropológicas. También incursionar en las distintas contestaciones 

subculturales y en las diferentes resistencias a las normas vestimentarias 

postuladas en contra de las modas2. Es decir que no se puede dar una 

respuesta general a la pregunta acerca de cómo el vestido contribuye a 

delinear el género, sino que hay que proceder atendiendo el modo en que 

cada época y contexto despliega sus propias tecnologías de género. 

 Lo que sí pareciera una constante, o al menos un rasgo que se 

repite en las distintas tecnologías vestimentarias al servicio del poder, es 

cierta vocación binarizante que disciplina los cuerpos a partir de su 

inscripción en la grilla masculino/femenino. Es decir que al analizar la 

vestimenta como tecnología de subjetivación, el principal nudo que 

aparece remite al intento de unos grupos de imponer o fijar en el cuerpo 

 
1 Releyendo las posiciones recién expuestas, cabría decir que, al fin y al cabo, cuando Kant señala que el 
vestido hace ingresar a Adán y Eva a la esfera de la cultura, omite el hecho de que el binarismo sexual 
edénico era ya cultural, y que los vestidos no hacen sino confirmar una diferencia sexual presupuesta en la 
naturaleza. Por otro lado, cuando las tendencias vestimentarias se difunden ya llevan consigo una carga 
generizadora bastante anterior a su mercantilización. 
2 Algunas de estas tareas las emprendí, de manera un tanto más sistemática que en esta exposición, en mi 
libro “Las artimañas de la moda” (2013). 
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un binarismo sexual que se supone que antecede a ese mismo cuerpo. La 

historia de la moda resulta entonces algo más que la historia de los cambios 

de tendencia en la decoración de un cuerpo inerte, y se convierte en la 

historia de las disputas de poder alrededor de lo que el propio cuerpo con 

género es. 

 Lo que quisiera, en adelante, es analizar algunas de esas disputas. 

En especial, quisiera discutir el modo en que ciertas tecnologías 

vestimentarias han buscado producir un cuerpo binario a través del 

disciplinamiento de sus formas, sus gestos y sus códigos. Pero sobre todo, 

me interesa comentar algunas estrategias de insubordinación de género 

que ciertos grupos han puesto en marcha contra esas empresas 

disciplinarias. Con ello, mi intención es mostrar hasta qué punto la 

vestimenta, en tanto tecnología de género, admite diversos usos y 

posibilidades, pero también la manera en que la producción de 

subjetividad a través de las prendas se presenta como un campo de batalla 

abierto que conoce de resistencias. 

 

* 

 

 Por razones de extensión me ocuparé concretamente de tres 

ejemplos históricos. En concreto, me referiré a la apología dandi del 

maquillaje, la apropiación feminista del pantalón y la invasión de The Pines. 

Se trata, claro está, de tres casos entre muchos posibles, y si los he elegido 

tiene que ver, en parte, con su carácter ilustrativo, pero también con el 

hecho de que presentan simultáneamente los alcances coercitivos y 

liberadores del vestido en tanto tecnología de subjetivación. 

 Comencemos con el dandismo y su uso político del maquillaje. 

Como se sabe, el dandismo constituye una de los principales rebeliones 

masculinas en contra de la propia masculinidad. Con epicentro en el siglo 

XIX, este movimiento, a medias corriente literaria y a medias una suerte de 

protocontracultura, proponía un uso del atuendo centrado en la elegancia, 

la vanidad y la altivez, valores a un tiempo considerados por los dandis 

estéticos y morales. A contramano de los poco agraciados trajes de los 

hombres straigth de la época, los dandis vestían buscando la distinción y 

una belleza hiperbolizadas. Así pues, se trataba de un grupo que defendía 

un refinamiento de los modos masculinos y una cierta prestancia 

vestimentaria. 
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 Pero ocurre que ese refinamiento y esa prestancia solo eran 

asociables en la sensibilidad decimonónica con la feminidad. El dandismo, 

en consecuencia, significó la implantación, en el corazón mismo de las 

sociedades europeas del siglo XIX, de la pregunta por la posibilidad de una 

elegancia y una delicadeza compatibilizadas con la masculinidad. Al mismo 

tiempo, el dandismo presentó socialmente la preocupación por una 

masculinidad gay que no se contentara con reproducir la masculinidad 

canónica heterosexual. 

 Charles Baudelaire, uno de los dandis más importantes de la 

historia, traspoló esta pregunta al campo del maquillaje. En su ensayo “El 

Pintor en la Vida Moderna”, Baudelaire inquiere por la legitimidad del 

maquillaje en cuanto recurso que introduce la artificialidad en el cuerpo. A 

contramano de la asociación entre lo simple y lo bello, el poeta francés 

plantea que toda belleza es fruto del artificio, por lo que el maquillaje se 

presenta como un excelente recurso (diríase tecnológico) para embellecer 

el propio cuerpo. No obstante, dado que el uso del maquillaje estaba 

socialmente vedado para los hombres, Baudelaire señala que así como las 

mujeres hacían bien en recurrir al recurso del maquillaje para 

embellecerse, los auténticos artistas y filósofos (i. e. lo dandis) debían 

asimismo recurrir a dicho artilugios sin ningún empacho3. 

 La posición de Baudelaire resulta interesante no solo porque 

niega una presunta belleza consustancial a la naturaleza corporal, sino 

también porque plantea una superación tecnificada de esa misma 

naturaleza. De la mano de esa superación se da también un 

cuestionamiento de la exclusividad femenina en el uso del maquillaje y de 

la obligación masculina de asumir una pose subjetiva bravía. Baudelaire 

defiende la moda entonces como una forma, tan legítima como la pintura 

y la literatura, de buscar la belleza, de diseñarla, solo que a diferencia de 

esas prácticas artísticas, el maquillaje se dirige al cuerpo y transforma lo 

que este es. Los hombres, para Baudelaire, no están llamados únicamente 

a producir objetos bellos, sino a producirse a sí mismos como seres bellos. 

La posibilidad de que los dandis accedan al maquillaje implica 

políticamente hablando, entonces, la posibilidad de un borramiento de las 

marcas de masculinidad que la sociedad heterosexual decimonónica 

 
3 ¿Quién no ve –escribe el poeta– que el uso del polvo de arroz, tan neciamente anatemizado por los filósofos 
cándidos, tiene como finalidad y como resultado hacer desaparecer de la tez todas las manchas que la 
naturaleza ha sembrado ahí ultrajantemente? (BAUDELAIRE, 1862/1995, p. 24). 



87 

pretendía imprimir al cuerpo de los hombres. De paso, involucra también 

un develamiento del carácter socialmente construido de la belleza 

femenina. En el fondo, la apología dandi del maquillaje se revela como una 

estrategia política para cuestionar la inmutabilidad de los géneros y para 

abrir la masculinidad a nuevas posibilidades tecnológicas y estilos. 

 Algo similar ocurre en el caso de la invasión de The Pines. En 

“Cómo Ser Gay”, el magnífico estudio del teórico queer David Halperlin, el 

autor analiza este evento drag que se celebra cada cuatro de julio desde 

hace más de 40 años en Fire Island, New York. Se trata de una especie de 

evento carnavalezco cuyo origen tuvo lugar a partir de la veta que el 

propietario de un bar dirigió a Cherry Grove, una conocida drag queen 

ítalo-americana de la zona. A partir del episodio, un contingente de 

hombres de ascendencia ítalo-americana invadieron el bar vestidos con 

los trajes de luto empleados por viejas campesinas italianas, y lo siguen 

haciendo desde entonces año con año. Para Halperlin, el uso de esta 

vestimenta luctuosa se agotaría en un gesto paródico de la feminidad (no 

exento, incluso, de cierta misoginia) de no ser por el hecho de que 

 
las viudas de The Pines, han sido siempre hombres que han perdido 
a sus amantes, amigos o compañeros en la lucha contra el sida. Así 
que las viudas de Fire Island no solo se mofaban del luto. También lo 
estaban pasando. Su dolor era real y paródico al mismo tiempo 
(HALPERLIN, 2016, p. 212). 

 

 El rol del vestido en tanto recurso de subjetivación resulta aquí de 

suyo interesante, pues como es sabido, el uso de los atuendos luctuosos se 

encuentran cuidadosamente regulado. En el caso concreto de los 

sombreros y los velos empleados por las campesinas italianas, no solo se 

trata de prendas exclusivas de mujeres de cierta edad, sino incluso de 

prendas reservadas para ser usadas en ocasiones muy especiales. Por ende, 

la carga simbólica que estas prendas llevan consigo remiten a un orden 

sumamente arbitrado, que reserva ciertos gestos y posibilidades (en cuenta 

el llanto) para algunos cuerpos y escenarios dispuestos específicamente 

para tales fines. 

 En este caso, con la apropiación de los trajes de sus ancestras 

mediterráneas, las viudas de Fire Island reclaman para sí no solo un 

aspecto, sino también la posibilidad de llevar a cabo ciertos actos asociados 

con el luto y el duelo. 
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Mediante la sobreactuación de su dolor y de su herencia cultural, [las 
viudas] se mofaban de las aspiraciones a una seriedad dignificada que 
la cultura heterosexual otorga sin dudarlo tanto a la tragedia familiar 
como al hecho de formar parte de una comunidad y se ríen de su 
propia identidad (HALPERLIN, 2016, p. 212). 

 

 El atuendo se presenta, en este caso, como una tecnología que 

habilita a unos cuerpos a llevar a cabo una serie de acciones reservadas 

para otros. Se trata de la escenificación de una subjetividad que de nuevo 

cuestiona un núcleo duro de la masculinidad: la imposibilidad de llorar. 

 Sin embargo, tanto en el caso del dandismo como en el de las 

viudas drag de Fire Island, se trata de apropiaciones gais de prendas y 

generolectos femeninos, cuando lo cierto del caso es que en la producción 

socioperformativa de los géneros, usualmente son las mujeres las que 

padecen mayores constricciones, mayores controles gestuales y 

regulaciones corporales más intensas.  De ahí que quisiera finalizar 

analizando la ardua lucha feminista por la apropiación de una importante 

tecnología vestimentaria: el pantalón. 

 Sin duda, el pantalón es una de las prendas que mayores 

posibilidades cinéticas augura al cuerpo. Se trata de una dispositivo que, 

salvo en algunos pocos casos, es fácil de usar y faculta a una soltura 

corporal, a una seguridad personal y al emprendimiento de una serie de 

labores difícilmente compatibles con otras prendas. De ahí que el pantalón, 

siempre como parte de la producción disciplinaria de los géneros, haya 

sido un recurso tecnológico reservado durante buena parte de la 

Modernidad Occidental para los hombres. 

 La historiadora francesa Christine Bard analiza precisamente el 

lento proceso mediante el cual las mujeres desafiaron esa exclusividad 

masculina a la hora de acceder al pantalón. Para Bard, la historia del 

pantalón constituye la crónica de los enfrentamientos entre una filosofía 

del cuerpo feminista y una antifeminista. Incluso, la autora llega afirmar 

que “el pantalón es el marcador del sexo/género más importante para la 

historia occidental de los últimos dos siglos” (BARD, 2012, p. 20). 

 Habida cuenta de que para las sociedades modernas los 

significados asociados al pantalón resultan masculinizantes, la estrategia de 

retención masculina del pantalón en las sociedades patriarcales descrita 

por Bard involucra no solo impedir una estética, sino también un conjunto 

de acciones, así como el acceso a una serie de instituciones, incluidos cierto 
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tipo de trabajos. En tal sentido, para la historiadora francesa se tiene, de un 

lado, la posición según la cual el pantalón constituye una tecnología de 

género que busca custodiar algunos privilegios de los cuerpos clasificados 

como masculinos, y del otro, un gradual proceso de apropiación feminista 

mediante el cual las mujeres fueron tornando compatible el pantalón y las 

actividades a las que este faculta con la feminidad. 

 No obstante, en el camino, las revolucionarias del pantalón 

fueron sistemáticamente señaladas y perseguidas. Algunas de ellas, en 

cuenta la novelista George Sand, la arqueóloga Jean Dieulafoy o la pintora 

Rosa Bonheur, incluso fueron acusadas de fraude y de cometer delito. 

Distintas publicaciones del siglo XIX llegaron al punto de realizar llamadas 

al orden en forma de mofa e ironía, a través de una prensa de humor gráfico 

que presentaba a las mujeres en pantalones como violentas, feas y 

sedientas de poder. 

 En estas disputas, una vez más, se advierte la relativa 

disponibilidad social del vestido en tanto tecnología social, pero también 

las posibilidades estratégicas de usurpación que ofrecen las prendas aún 

en medio de las restricciones impuestas por la sociedad. 

 

* 

 

 Pese a las limitaciones de los ejemplos anteriores (se trata de 

sucesos acontecidos en sociedades estadounidenses y europeas, de 

episodios del pasado y de casos que mantienen cierto grado de 

compromiso con el binarismo de género), lo cierto del caso es que 

evidencian no solo los alcances disciplinarios del vestido, sino también los 

réditos que el atuendo ofrece a la hora de resistir ciertas violencias y 

marcas que el patriarcado deja en el cuerpo. 

 En otras palabras, un efecto político de la comprensión de la 

vestimenta como tecnología de género es que las insubordinaciones y 

rebeliones no requieren aguardar a los grandes movimientos tectónicos de 

lo macropolítico, sino que pueden ocurrir aquí y ahora. Salir de los 

enfoques que reducen la moda a un problema difusorio y que ven en el 

vestido la mera confirmación de una naturaleza, permite asumir la radical 

politicidad de género de una tecnología que, de tan cotidiana, a veces se 

torna invisible. 
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C A P Í T UL O  7  

 

Gênero, sexualidade, raça e 
políticas de governo. Notas sobre a 
perspectiva interseccional na prática 
de pesquisa antropológica 
 
Silvia Aguião  
 
 
 No ano de 2003 iniciei a minha primeira experiência de pesquisa 

mais longa nos moldes metodológicos que constituem a Antropologia. A 

investigação se voltava para as representações sobre gênero, sexualidade, 

raça e mestiçagem que permeavam o cotidiano de sociabilidade de uma 

favela do Rio de Janeiro. A partir dessa pesquisa escrevi minha monografia 

de conclusão de graduação em Ciências Sociais e dei prosseguimento a 

investigação ao longo do mestrado, concluído em 2007 (AGUIÃO, 2004; 

2007). No ano seguinte iniciei a pesquisa que desenvolvi ao longo do 

doutorado e que foi publicada no livro “Fazer-se no ‘Estado’. Uma 

etnografia sobre o processo de constituição do ‘LGBT’ como sujeitos de 

direito no Brasil contemporâneo” (AGUIÃO, 2014; 2018). Dois anos após o 

doutorado, em 2016, iniciei outra investigação. Dessa vez buscava lançar 

um olhar retrospectivo e refletir a respeito da coprodução de sentidos que 

a "transversalidade de gênero e raça" e a perspectiva interseccional 

adquiriram no desenho de políticas governamentais entre 2003 e 2015 no 

Brasil, período que cobriu três ciclos de gestão federal (AGUIÃO, 2017). 

 Neste breve texto, o que segue baseia-se sobretudo nos modos 

como venho compreendendo e operacionalizando esse olhar que 

convencionamos chamar de interseccional, a partir das investigações 

mencionadas. Procurarei expor esses aspectos menos através de uma 

revisão sistemática dos marcos teóricos mobilizados e mais através de 

pequenos excertos e brevíssimas cenas etnográficas. Ao longo do artigo 

compartilho também uma inquietação mobilizadora mais ampla 

(composta por alguns questionamentos complementares) que vem me 

https://orcid.org/0000-0001-8987-2910
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acompanhando em diferentes experiências de pesquisa e atuação 

profissional. A chamei assim porque não creio que seja uma inquietação 

disposta para ser respondida, mas sobretudo produtiva para o 

mantenimento de uma mobilização permanente. 

 

 

BREVÍSSIMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 Desde 2003, ou há pouco mais de 17 anos, venho conduzindo e 

trabalhando em pesquisas que giram em torno dos temas gênero, 

sexualidade, relações raciais e seus entrecruzamentos com dinâmicas de 

sociabilidade, movimentos sociais e políticas de governo. Sou cientista 

social e antropóloga de formação. Nesse campo, as proposições em torno 

do que convencionamos chamar de interseccionalidades me vêm sendo 

úteis enquanto ferramentas conceituais e metodológicas que auxiliam na 

apreensão dos mecanismos através dos quais certas marcas sociais são 

reconhecidas como tendo mais relevância em detrimento de outras, na 

compreensão de como certos eixos de classificação, sempre contingentes, 

contextuais e relacionais, são produzidos, objetivados e cristalizados na 

produção cotidiana de identidades, subjetividades e agenciamentos. Ou, 

dizendo de outro modo, o arsenal teórico-político mobilizado e 

mobilizador da ideia de interseccionalidade oferece um conjunto de 

ferramentas reflexivas úteis para a compreensão de complexidades sociais 

que conformam dinâmicas de privilégio e desigualdade social. 

 A literatura que se debruça sobre a trajetória da abordagem 

localiza para o Brasil o final dos anos 1990 como o período em que ganha 

corpo a seara de estudos sobre as “interseccionalidades”, “categorias de 

articulação” ou “marcadores sociais da diferença”, engendradas por 

formulações que derivavam da reflexão sobre as múltiplas diferenciação, 

para além do gênero, que interagem na vida social. Tais (re)formulações 

foram/são provocadas por releituras dos planos teórico e político 

realizadas no interior do movimento feminista, desenvolvidas 

principalmente por intelectuais negras ou não-brancas, lésbicas ou não-

heterossexuais que, desde o início dos anos 1980, criticavam o pensamento 

feminista dominante naquele momento. (PISCITELLI, 2008; MOUTINHO, 

2014; COLLINS, 2015; RIOS e SOTERO, 2019). Ou seja, a perspectiva criticada 
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seria aquela que desconsideraria as desigualdades de classe, bem como 

contextos de opressão variados nos quais, por exemplo, mulheres não-

brancas e não-heterossexuais estariam inseridas. 

 Desse modo, o surgimento desses desenvolvimentos apontava 

para alguns vieses limitadores do pensamento feminista então 

predominante e interrogava a centralidade do gênero e da sexualidade em 

análises que se propunham a refletir sobre uma multiplicidade de 

experiências e posicionamentos desiguais de sujeitos. Essa inflexão 

contribuiu para o questionamento da própria possibilidade de existência 

da categoria “mulher” enquanto sujeito político universal da luta feminista 

(BUTLER, 2008). Colocou ainda significativos desafios, tanto para o 

desenvolvimento de reflexões que considerem diversas categorias de 

pertencimento inter-relacionadas ou interseccionadas, quanto para a 

construção de agendas comuns nos processos de mobilização política. O 

campo que se forma em torno das interseccionalidades com frequência 

entrecruza atuação política e acadêmica e os debates mobilizados abrigam 

mais de uma perspectiva. Estas podem ser caracterizadas em função do 

modo como concebem as relações de poder na análise da articulação de 

diferenças e também pelos modos como são informadas pelas 

experiências e objetivos teórico-políticos particulares das autoras (posto 

que são mulheres em sua imensa maioria) (MOUTINHO, 2014; COLLINS, 

2015)1. 

 Podemos dizer que atualmente a abordagem das 

interseccionalidades refere-se tanto a um campo específico de estudos, 

quanto a uma perspectiva metodológica, que pode estar mais ou menos 

incorporada e/ou explicitada em pesquisas sobre os mais variados temas, 

mobilizando não apenas gênero, sexualidade, raça, etnia, classe, mas 

também geração, território, deficiências, religião etc. Lançar mão dessa 

proposta metodológica, através da consideração de como se articulam os 

variados marcadores sociais da diferença pertinentes ao problema ou 

questão analisada, pode ajudar a enfrentar a dificuldade de lidar com 

 
1 Não entrarei em detalhes sobre essas distintas abordagens neste espaço. Apenas menciono algumas 
autoras cujos desenvolvimentos foram e são referências fundamentais ao longo de minha trajetória. Em 
ordem alfabética de sobrenome: Glória Anzaldúa (2005), Avtar Brah (2006), Patricia Hill Collins (2015, 2016), 
Mariza Correa (1996, 2000), Angela Davis (2016), Lélia Gonzalez (1984, 1988), Anne McClintock (2003), Laura 
Moutinho (2004), Adriana Piscitelli (2008), Verena Stolcke (1991), Mara Viveros Vigoya (2008), entre outras 
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campos de produção de saber que muitas vezes constituem-se de maneira 

separada (AGUIÃO, 2015; 2017). 

 Além de seara disciplinar específica e abordagem metodológica, 

Collins (2015) propõe também que a interseccionalidade pode operar ainda 

como uma orientação específica para a prática política, enquanto um modo 

particular de conceber e atuar na política. Voltarei nesse ponto adiante. 

 

 

A PERSPECTIVA METODOLÓGICA INTERSECCIONAL NA PRÁTICA DE PESQUISA 

 
 Pensando em uma mirada retrospectiva de minhas experiências 

de pesquisa, eu diria que assumir uma perspectiva interseccional significa 

o esforço contínuo de atenção para a constituição mútua entre diferenças 

e clivagens sociais estruturadoras de desigualdades. Considero que essa 

abordagem nos ajuda a compreender pelo menos três dimensões 

correlatas fundamentais: i) as origens coloniais e o entrelaçamento das 

categorias gênero, sexualidade e raça; ii) a relação entre racismo, sexismo, 

machismo e a produção de sujeitos, subjetividades e identidades; e iii) a 

compreensão das expressões daquilo que é considerado “não-normativo”, 

“não-conforme”, “dissidente” ou “desviante” a partir de suas próprias 

produções de significado. Ou seja, constitui uma boa ferramenta teórico-

metodológica para a compreensão do “não-lugar como lugar”, 

parafraseando Glória Anzaldúa. 

 A respeito da primeira dimensão, considero fundamental 

destacar que a gestão do sexual, do erótico e os significados atribuídos aos 

papéis sexuais e ao gênero se vinculam ao longo do tempo a processos 

históricos através dos quais se afirmam ideias e ideais sobre modelos de 

família, nação, progresso e desenvolvimento. Esses significados envolvem 

não apenas gênero e sexualidade, mas também raça, etnia e classe e são, 

portanto, produzidos através da intersecção entre essas clivagens 

(CORREA; 1996; CARRARA, 1996; MOUTINHO, 2004a; 2004b; DAVIS, 2016). 

 Além da perspectiva interseccional, inscrevo o meu trabalho na 

tradição de estudos de uma antropologia atenta aos processos contínuos 

de formação de Estado, conforme Elias (2006). A perspectiva é abarcar as 

relações que se estabelecem entre políticas públicas, produção acadêmica 

e movimentos sociais através dos instrumentos de governança (SHORE; 
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WRIGHT, 1997) que perpassam tramas políticas diversas como parte das 

dinâmicas do “gestar e gerir” (SOUZA LIMA, 2002) que conforma os 

processos  administrativos do “fazer Estado” (SOUZA LIMA, 2012), assim 

como a constituição correlata de seus sujeitos e populações. 

 A questão mais geral que perpassa as pesquisas que desenvolvi 

nos últimos anos é compreender a relação mutuamente constitutiva entre 

sujeitos e direitos através da análise de algumas das proposições 

governamentais de combate a desigualdades de gênero e raça no Brasil 

contemporâneo. Mais especificamente, busca-se compreender os 

mecanismos de reconhecimento (e produção) de diferenças atrelados a 

uma determinada concepção de “promoção da igualdade de direitos” 

inerentes a tais processos de Estado (AGUIÃO, 2017; 2018). A respeito do 

contexto sociopolítico que subjaz as pesquisas desenvolvidas é importante 

destacar que o recorte temporal que abrange o período de 2003 a 2015. 

Estes foram anos de destacado investimento governamental em um ideário 

democrático de valorização da diversidade e de instrumentais 

participativos como estratégia de desenvolvimento e combate às 

desigualdades. Nesse sentido, ao investigar políticas governamentais de 

promoção da igualdade de gênero e raça privilegiei para a realização do 

trabalho de campo, espaços como conferências, seminários, conselhos, 

reuniões e outros espaços de discussão e participação social. 

 Podemos notar certa correlação entre o período de expansão do 

referencial da interseccionalidade como uma seara ou campo particular de 

estudos no Brasil, entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000, e 

algumas das orientações que, no mesmo período, começavam a ser 

desenhadas no campo político, seja o do ativismo social, seja o das políticas 

públicas. 

 Quando olhamos para as relações políticas engendradas entre 

aquele que, no momento, convencionamos chamar de Movimento LGBTI+ 

(antes Movimento Homossexual) e esferas de governo nos últimos 40 anos, 

podemos perceber como progressivamente a homossexualidade como o 

termo englobante que caracterizaria a experiência de um conjunto de 

sujeitos começou a dar lugar à expressão “orientação sexual e identidade 

de gênero” utilizada hoje. O uso do termo identidade de gênero, forjado 

especialmente para incluir sujeitos que se definiriam mais pelos atributos 

de gênero incorporados ou desempenhados do que pela orientação sexual, 
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também parece ter ganhado corpo progressivamente a partir da primeira 

década dos anos 2000. 

 Na leitura apresentada por Simões e Facchini (2009) a respeito 

dos processos de incorporação de “identidades” ou “letrinhas na sopa”, 

nota-se a trajetória de um movimento que inicia majoritariamente 

composto por homens gays e que, ao longo da década de 1990 multiplica o 

seu alfabeto. Já Carrara (2013) aponta como nesse período a “fragmentação 

da homossexualidade” destacou, no plano político, os debates que vinham 

ocorrendo no plano teórico em torno das discussões trazidas pelas críticas 

feministas e queer que questionavam a coerência linear compulsória entre 

sexo, orientação sexual e identidade de gênero..Com essas observações dos 

autores, podemos também aludir ao incremento de outras 

“especificidades” e clivagens sociais que ao longo do tempo vieram à tona, 

para além da orientação sexual e da identidade de gênero. Observamos, 

especialmente nos últimos dez anos, as dinâmicas que passaram a 

incorporar outros marcadores que deverão compor o leque das chamadas 

“especificidades” a serem contempladas para a "correta" representação de 

determinados sujeitos, tais como: raça, etnia, local de moradia, geração, 

religião, etc. (AGUIÃO, 2016; AGUIÃO; LOPES, 2018). 

 Devemos considerar ainda que tais formulações são 

influenciadas por relações e estratégias mobilizadas pelo ativismo social a 

partir da leitura de conjunturas e contextos políticos determinados. Ao 

longo da primeira década dos anos 2000, presenciamos no Brasil a 

configuração de um cenário sociopolítico que ampliou a visibilidade de 

diferentes identidades e experiências de sujeitos na esfera pública. Tais 

experiências e identidades se articulam através do complexo cruzamento 

de diferentes marcadores sociais da diferença. Me refiro aqui a uma 

inflexão no contexto da chamada política institucional notada, por 

exemplo, na criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003, 

na possibilidade de ocupação da então Secretaria Especial de Direitos 

Humanos e no lançamento do Programa Federal Brasil sem Homofobia em 

2004, na criação da Secretaria Nacional de Juventude em 2005, na 

realização da primeira conferência nacional LGBT em 2008 e de várias 

outras inciativas semelhantes voltadas para populações e temas 

específicos. A multiplicação de conselhos participativos e outros 

mecanismos que se expandiram em âmbito federal, estadual e municipal, 
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ao longo da primeira década dos anos 2000, são signos dessa perspectiva 

que valorizava a diversidade e apresentava a “transversalidade” como 

“princípio orientador de todas as políticas públicas”. A diretriz era apostar 

em “um novo jeito de fazer política", uma “nova estratégia” para a “inclusão 

sociopolítica das diferenças” (BRASIL, 2013)2. 

 Assim, no âmbito das políticas governamentais o “elenco de 

direitos” (ADORNO, 2010) e sujeitos reconhecidos pelo Estado brasileiro 

ampliou-se. Foi progressivamente ganhando espaço a orientação de 

abordar determinados temas através de políticas “transversais” e 

“intersetoriais” em relação a gênero e raça, mas também em relação a 

algumas populações específicas, tais como: LGBTI+, juventude, idosos, 

pessoas com deficiência, indígenas, pessoas em situação de rua3. Podemos 

considerar então que, nesse período, mesmo que seja através de termos, 

abordagens e leituras distintas, a consideração de diversos marcadores 

sociais da diferença na conformação de desigualdades configurou-se 

como um desafio para as reflexões acadêmicas, para a composição das 

pautas e agendas do ativismo e também para a construção e gestão de 

políticas públicas. 

 

 

DUAS CENAS 

 
 Finalmente, como exercício reflexivo, apresento duas cenas, a 

primeira de 2009 e a segunda de 2016, registradas em cadernos de campo 

como parte de pesquisas realizadas. [Cena 1] Em 2009, durante um 

seminário que discutia políticas públicas para a “população LGBT moradora 

de favelas”, uma mesa relacionada à área da saúde abordou políticas de 

prevenção ao HIV/Aids. No momento do debate, direcionei aos 

expositores\as uma questão: Diante da existência de um plano de 

“feminização” da epidemia, de outro, voltado para “homens, travestis e 

HSH”, de uma política especificamente voltada para a “população negra” e 

de um outro projeto orientado para “populações de terreiro” (todos esses 

 
2 Abordei as dinâmicas dessas inflexões, a partir de diferentes entradas em Aguião (2016; 2017; 2018). 
3 A “transversalidade” foi introduzida pelo Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 como diretriz para a gestão 
federal. Este seria um modo de superar uma concepção de administração pública que operar através da 
divisão de setores estritos de atuação (educação, trabalho, saúde etc) e que acarretaria no enfrentamento 
de “determinados problemas existentes na sociedade” de “modo fragmentado e superficial” (BRASIL, 2006). 
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mencionados durante o evento), como se daria a gestão desses 

direcionamentos ou o cruzamento dessas “especificidades” no cotidiano 

dos serviços? 

 O conjunto dos comentários foi interessante. Uma gestora 

municipal disse que “um plano pega ou não pega”, “o cruzamento não 

acontece”. De acordo com ela: “os gestores são chamados para discutir em 

cada fórum separadamente, mas não acontece a liga”. Outra pessoa, 

envolvida com o movimento social, disse que “os planos vêm do 

movimento e o movimento caminha em blocos separados mesmo”. Já uma 

terceira expositora, ao responder, destacou “a perspectiva pedagógica dos 

planos”. Para ela os planos seriam “uma estratégia para forçar a gestão a 

olhar para o problema”, uma vez que “todo mundo disputa o SUS”. E o que 

estaria em jogo não seria “apenas o cruzamento das demandas, mas 

também a colocação das demandas para o SUS”. 

 [Cena 2] Em 2016, na plenária final da IV Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres, foi aprovada a seguinte proposta, tratando de 

uma recomendação geral a ser incluída no relatório final da reunião: 

 
Onde se fizer referência às “políticas para mulheres”: [estão 
contempladas] negras, lésbicas, transexuais, bissexuais, quilombolas, 
indígenas, ciganas, em situações de rua, catadora de material 
reciclável, de periferia, com deficiência, portadora de doenças 
crônicas e patologias psicossomáticas, psiquiátricas e transtorno 
mental, em condição de drogadição, faxinalenses, do campo, rurais, 
da floresta, das águas, ribeirinhas, das marés, prostitutas, vítimas de 
escalpelamento [...] [trecho grande que não foi possível registrar no 
momento], trabalhadoras domésticas, circenses, migrantes, 
marisqueiras, mulheres da cultura tradicional, pescadoras, 
quebradeiras de coco, parteiras tradicionais, mulheres de terreiro, 
mulheres imigrantes, da agricultura familiar, mulheres autônomas, 
associadas e cooperadas4. 

 

 A proposta foi apresentada para votação na plenária como uma 

tentativa de resposta mais definitiva às interrupções de mulheres e grupos 

de mulheres que constantemente pediam a palavra para exigir que as suas 

identidades específicas fossem reconhecidas e incluídas nas diferentes 

 
4 O trecho completo e que foi incluído efetivamente no Relatório Final da IV Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres pode ser consultado em <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-
informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-mulher-
cndm/Relatorio_final_IV_CONFERENCIA_NACIONAL_DE_POLITICAS_PARA_AS_MULHERES.pdf>. 
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propostas que passavam por aprovação na última deliberação coletiva da 

conferência. Todas desejavam estar explícita e diretamente implicadas no 

relatório final. 

 Nesse sentido, compreendo que as chamadas “especificidades” 

surgiram ao longo da última década e meia de pesquisa com uma eficácia 

bastante produtiva e mobilizadora em termos de enunciação e atração de 

solidariedades. No entanto, como observado na Cena 1 de 2009, no 

cotidiano da aplicação das políticas, poderiam se transmutar apenas em 

categorias descritivas. Aqui localizo uma primeira inquietação 

mobilizadora. Relaciona-se a uma espécie de eficácia ambivalente entre o 

reconhecimento de sujeitos e direitos via identidades específicas que 

ocorre simultaneamente à dinâmica de produção e fixação de diferenças. 

Esse duplo aspecto desse modo de fazer administrativo tem como efeito 

justamente a multiplicação identidades e “especificidades”. 

 Desse aspecto decorrem os inevitáveis conflitos internos aos 

próprios movimentos ou, para o caso do movimento LGBTI+, entre as 

“letrinhas” que compõe a coletividade, relacionadas à marcação de 

particularidades e do que agrega maior ou menor vulnerabilidade 

(AGUIÃO, 2016). Além disso, a multiplicação de identidades também 

envolve os meandros da busca por reconhecimento e a perversidade 

provocada pela disputa por recursos sempre parciais e cada vez mais 

escassos de um modo geral. Na Cena 2, de 2019, podemos ver como exigir 

a nomeação e inscrição em um relatório, plano ou qualquer outro tipo de 

documento governamental conforma a tentativa de materializar o 

horizonte de igualdade que subjaz a orientação mais geral de tais ações 

governamentais. Aqui localizo a ambivalência entre a persecução do ideal 

de igualdade através do reconhecimento sujeitos e suas diferenças 

necessariamente infindáveis e dos comprometimentos dos processos de 

“fazer Estado” que, por fim, alimentam o enredamento em narrativas de 

insuficiência, escassez e incompletude. 

 Como já argumentei em outros espaços (AGUIÃO, 2014; 2017; 

2018), uma face das dinâmicas de participação figura(vam) como 

fundamental para o alargamento de possibilidades e inscrição de 

demandas e agendas dos movimentos sociais no plano governamental. No 

entanto, de outra parte, permanecem os desafios de adequação a 

determinados enquadramentos predeterminados pela morfologia das 

políticas governamentais. Esses formatos muitas vezes arriscam a redução 
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e o apagamento das complexidades que estruturam dinâmicas de 

(re)produção de desigualdades, replicando um tipo de inclusão que parece 

sempre incompleta e pouco satisfatória. Complementando então a 

inquietação mobilizadora acima exposta, acrescento o questionamento 

mais geral: como podemos pensar sobre isso através de uma perspectiva e 

estratégia teórico-política interseccional? 

 

 

COMENTÁRIO FINAL. PARA SUSTENTAR A MOBILIZAÇÃO 

 
 Ao argumentar que a interseccionalidade é também uma prática 

adotada em projetos que visam a justiça social de forma mais ampla, 

Patricia Hill Collins nos remete às práticas do feminismo negro norte-

americano nas décadas de 1960 e 1970. De acordo com a autora, nos 

Estados Unidos desse período, as “afro-americanas”, junto com “chicanas e 

outras latinas, mulheres indígenas e mulheres asiáticas americanas (que 

posteriormente foram redefinidas como mulheres de cor)” (COLLINS, 

2015:7) compunham uma vanguarda de mobilização. Produziam agendas 

de reivindicação que partiam de suas próprias experiências cotidianas em 

torno da interconexão entre raça, classe, gênero e sexualidade. Assim, o 

feminismo negro norte-americano desse período teria conseguido reunir 

um conjunto de ideais visando justiça social mais amplamente. Abarcando 

aspectos interculturais, transnacionais e historicamente posicionados para 

o enfrentamento de múltiplas desigualdades sociais. Embora esse trecho 

remeta particularmente à experiência estadunidense, a leitura de Collins 

esforça-se em abranger a produção teórico-política de um vasto conjunto 

de intelectuais do chamado sul-global e procura também deixar claro que 

muito esforços de uso da interseccionalidade como ferramenta analítica já 

vinham sendo feitos por diversas intelectuais nessa seara, mesmo antes 

que esse tipo de enquadramento fosse assim nomeado5. 

 Para olhar para o campo no qual desenvolvo minhas pesquisas 

tem sido fundamental manter a atenção para a relação de constituição 

mútua entre as searas da produção acadêmica, das políticas 

governamentais e de atuação dos diversos movimentos sociais. Aqui 

enfatizo a importância dos processos relacionais. Um desafio comum 

 
5 Para o aprofundamento dessas ideias ver também Collins & Bilge (2016). 
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correlacionado a esses campos, tem sido como tratar e conceber 

diferenças e como organizá-las politicamente. 

 Voltando a nossa inquietação mobilizadora e buscando superar o 

contexto de disputas provocadas por recursos escassos, numa espécie de 

competição de vulnerabilidades, muitas vezes ancorada na lógica do 

simples somatório de opressões, seria possível pensar a multiplicidade 

dessas experiências em outro sentido? Seria possível pensar na abordagem 

interseccional como ferramenta para compreendê-las, não em uma 

direção que provoque disputas, mas acoplamentos e alianças numa 

espécie de otimização de estratégias de mobilização no contexto de 

recursos ainda mais escassos? 

 Relembro, muito pragmaticamente, a riqueza e potencialidade 

dos aprendizados diversos provocados pelas dinâmicas de participação 

social que vivenciamos até bem pouco tempo atrás, penso na circulação de 

convenções, vocabulários, repertórios e tecnologias de atuação entre 

movimentos sociais e atores e atoras diversos. Pendo em como essa 

articulação opera ou pode operar para a produção de sujeitos e direitos e 

de novos significados para a atuação teórico-política. 

 Existe uma ampla literatura que aborda os modos como 

marcadores de gênero, sexualidade, raça e etnia foram/são acionados, em 

geral através de um viés moralizante, em diversos períodos da nossa 

história social. Tais acionamentos visam produzir ou restabelecer 

hierarquias socioculturais e geopolíticas de modo a garantir a manutenção 

do estatuto de poder para determinados grupos. Trata-se também de uma 

forma de estabelecer fronteiras e de falar daqueles que serão reconhecidos 

como cidadãos e sujeitos de direitos e daqueles serão alijados dos 

processos de acesso à cidadania plena6. São, portanto, categorias cujos 

significados são coproduzidos em processo de dominação e subjugação do 

outro. Termino com isso apenas para que não nos esqueçamos dos 

 
6 Esse tipo de mecanismo operou na lógica que promoveu do dimorfismo sexual ainda na passagem do 
século XVII para o XVIII (LAQUEUR, 2001), nos racismos científicos usados para justificar contextos de 
dominação colonial e de produção de profundas desigualdades entre povos e nações, homens e mulheres, 
brancos e não-brancos e outros “sujeitos desviantes” (STOCKLE,1991; SCHWARCZ, 1996; CARRARA, 2004). 
Isso está na África do Sul do apartheid e na história dos Estados Unidos e todo o imaginário que se cria 
sobre a ameaça dos homens negros através da sua sexualidade animalesca e descontrolada e do perigo 
que significam para mulheres brancas que precisam ser protegidas/controladas pelos homens brancos 
(MOUTINHO, 2004; DAVIS, 2016). Ou seja, defender a honra a da mulher branca, é defender a família 
“tradicional” heterossexual, a moral e os bons costumes, a própria distinção social e a boa reprodução da 
nação – isso ganha contornos particulares na história do Brasil e ganha renovados contornos e atualizações 
em nosso contexto político atual 
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acionamentos morais que são operados particularmente em momentos de 

tensionamento sociopolítico e econômico para justificar e naturalizar 

exclusões, apagamentos e políticas de morte como as que vemos 

escancaradas atualmente. 
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C A P Í T UL O  8  

 

Feminismos, Interseccionalidades e 
Estudos Decoloniais 
 
Marlene Tamanini  
 
 
 Falar da relação entre feminismos, interseccionalidade e estudos 

decoloniais não é tarefa que me pareça fácil, dada a complexidade teórica 

e política de cada lugar de fala e destes conceitos. Demarco, assim, alguns 

aspectos, dentre os que podem ser considerados relevantes, levando em 

conta a própria interseccionalidade que se anunciou nesta mesa, chamada 

de Diálogos e Perspectivas Teóricas: Feminismos, Interseccionalidade, 

Estudos Decoloniais. 

 Quando se fala em estudos decoloniais há que se ter em mente 

um trabalho denso de desconstrução conceitual das teorias e das práticas 

baseadas em pressupostos binários, fixos, duais, identitários, com modelos 

de perspectiva complementar, marcados pela diferença. A redução e a 

colonização de tais construções, vêm sendo apontadas desde a crítica 

feminista radical à produção dos saberes científicos, sobretudo, a partir dos 

anos 80 (AMÓROS, 2010). 

 Este fazer envolve uma mudança radical das bases epistêmicas, 

metodológicas e conceituais do fazer científico, moral e ético e está 

conectando dimensões como as de gênero, as raciais, o corpo, a identidade 

e, sobretudo, a quem pertencem estes corpos: mulheres indígenas, negras, 

pobres, imigrantes, escravas sexuais em tráfego humano e até mesmo as 

cosmologias indígenas, onde, por vezes, as representações, as metáforas e 

analogias complementares são fundamentais. 

 Este desafio enfrenta a desnaturalização conceitual e cognitiva e 

é um esforço que se realiza nas diferentes áreas do conhecimento bem 

como na prática ativista para pensar a colonização do ser, dos saberes e do 

poder. 

 Além desta desconstrução, demarca-se que a desconstrução 

feminista aponta a necessária visibilização de outras experiências com 

https://orcid.org/0000-0001-7711-3693
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outras narrativas, vindas de outros lugares, de outros sujeitos e de suas 

posições e que podem estar dentro ou fora do pensamento binário; mas, 

sobretudo, que marcam outras existências pessoais, sociais, culturais, 

religiosas, étnicas e corporais e que, frequentemente, estão inseridas em 

exclusões e violências. 

 Em relação a postura do pensamento ocidental, no que tange aos 

seus processos de essencializações do corpo masculino e feminino, da 

naturalização da sexualidade heteronormativa, do corpo branco, da 

construção de papeis e de funções, pautadas no que Foucault (1979) chama 

de microfísica do poder, demarcam-se posturas feministas críticas. Estes 

feminismos mostram como se deixou de fora da construção epistêmica a 

experiência de mulheres, sobretudo negras, indígenas e das demais etnias, 

mas também mulheres brancas, que foram alvo de biopolíticas 

(FOUCAULT, 2002, 2018), e que, no interior destes enunciados de  verdade  

e destas estratégias, estas mulheres, pouco falaram. Elas pouco falaram a 

respeito de si, porque sempre foram o outro da enunciação, porque se 

tornaram corpos úteis e para quem se fazia somente concessões1. A 

multidão queer, por sua vez, se tornou objeto de tecnopolíticas (PRECIADO, 

2011; 2018). 

 Estas estratégias serviram a enunciados de verdade na construção 

do determinismo das diferenças, aquelas particularmente datadas, a partir 

do século XIX, e de uma sexopolítica2, a partir dos anos de 1950, com a 

entrada do silicone, dos dildos, do fluxo dos hormônios, do fluxo textual, 

do fluxo das representações, do fluxo de técnicas cirúrgicas, do fluxo dos 

gêneros, nas palavras de Preciado (2011). As mulheres ficaram de fora do 

conhecimento, serviram à reprodução e ao cuidado, à família 

 
1 O termo “biopolítica” designa a maneira pela qual o poder tende a se transformar, entre o fim do século 
XVIII e o começo do século  XlX, a fim de governar não somente os indivíduos por meio de um certo número 
de procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos viventes constituídos em população: a biopolítica -- por 
meio dos/biopoderes locais -- se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da 
sexualidade, da natalidade etc., na medida  em que elas se tornaram preocupações políticas. A noção de 
biopolítica implica uma análise histórica do quadro de racionalidade política no qual ela aparece, isto é, o 
nascimento do liberalismo. Por liberalismo é preciso entender um exercício do governo que não somente 
tende a maximizar seus efeitos, reduzindo ao máximo seus custos, sobre o modelo da produção industrial, 
mas que afirma arriscar-se sempre a governar demais. Se apresenta, por consequência, como uma 
tecnologia do poder que se dá em um novo objeto: a “população”. 
2 A sexopolítica é uma das formas dominantes da ação biopolítica no capitalismo contemporâneo. Com ela, 
o sexo (os órgãos chamados “sexuais”, as práticas sexuais e também os códigos de masculinidade e 
feminilidade, as identidades sexuais normais e desviantes) entra no cálculo do poder, fazendo dos discursos 
sobre o sexo e das tecnologias de normalização das identidades sexuais um agente de controle da vida 
(PRECIADO, 2011). 



108 

heterossexual, a uma moralidade de sujeitos universais, bem como a 

princípios políticos que separaram o público do privado, ainda que ambos 

se necessitem. A multidão queer ficou de fora da normalidade e foi 

transformada em patologia (WEEKS, 1990). 

 Para feminismos, interseccionalidade e estudos decoloniais 

demarcam-se construções da chamada modernidade que não deram voz 

aos sujeitos mulheres, nem aos homossexuais, nem aos demais sujeitos, 

quando conformados fora da normatividade da cor branca e do 

dimorfismo sexual, como um sistema de gênero moderno e colonial 

(LUGONES, 2014). 

 Estes sujeitos ficaram de fora daqueles aspectos reconhecidos 

como constituintes da modernidade e que eram relativos à objetividade, à 

neutralidade, ao raciocínio lógico da ciência, da tecnologia, da moral 

universalista, da família burguesa, do pressuposto do autocontrole, 

intrínseco à razão branca e masculina. Isto ocorreu, sobretudo, na 

arquitetura da institucionalização da modernidade como branca, 

masculina e misógina. 

 Fez-se uma construção marcada pela essencialização da 

diferença e pela naturalização dos poderes masculinos; por certo, um 

exercício limitado e tutelado por homens brancos e por interesses 

etnocêntricos. Autoras como Helen Longino, bell hooks, Angela Davis, 

Sandra Harding, Evelyn Fox Keller, Anne Fausto Sterling, Donna Haraway, 

Eleni Varikas, Avtar Brah, embora nem todas vinculadas aos estudos 

decoloniais, demarcaram aspectos importantes nestas desnaturalizações e 

apontaram as fronteiras de gênero, intragênero, étnicas e/ou raciais e 

dentro da ciência. Evidentemente, cada uma o fez, em um lugar de fala 

diferente, inclusive com tensões entre feminismo negro e feminismo 

branco, ou feminismo lésbico, mas o fez com compromissos voltados para 

a busca de igualdade de direitos e com o fim de promover a desconstrução 

dos processos de gendrificação desiguais, sobretudo com o intuito de 

mostrar as relações de poder que se constituíam em diferentes condições 

sociais, de institucionalizações e de gênero, que eram e são representadas 

de maneiras diferentes, segundo nossa localização dentro das relações 

globais de poder que são gendrificadas e colonizadas (BRAH, 2006, p. 341). 

 Tomar como pressuposto que toda enunciação vem de algum 

lugar é reconhecer as relações de poder, as hierarquias e os jogos múltiplos 

e é reconhecer que se está em uma relação que tem um contexto e que tem 
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um sentir de si e, portanto, tem uma marcação de gênero, sexualidade, raça, 

etnia, classe - o que é fundamental. Também o corpo, o sexo, os órgãos 

sexuais, o prazer, a impotência, a virilidade, a masculinidade e a 

feminilidade estão circunscritas em algum lugar, conforme nos ensina 

Preciado (2018). Esses lugares podem servir tanto à gestão de uma 

biopolítica de controle e reprodução da vida, como a uma necropolítica de 

controle e produção da morte. 

 

 

ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E A NECESSÁRIA DECOLONIZAÇÃO FEMINISTA 
 

 Os estudos decoloniais ganham força nos anos de 1990 e diferem 

dos estudos pós-coloniais e dos estudos subalternos, segundo Ballestrin 

(2013). Os chamados estudos subalternos, segundo a autora, formaram-se 

no eixo sul asiático, por volta dos anos de 1970 e foram marcados por 

alguns pensadores, como Ranajit Guha, Gayatri Spivak, Partha Chatterjee e 

Dipesh Chakrabarty. De outra parte, os estudos pós-coloniais, 

influenciados pelos estudos literários e culturais, ganharam força nos anos 

de 1980 nos Estados Unidos e Inglaterra e, em geral, são representados por 

Albert Memmi, Aimé Césarie e Fanz Fanon. 

 Os estudos decoloniais consolidaram-se como um forte 

pensamento latino-americano e seus principais pensadores são Enrique 

Dussel, Edgardo Lander, Walter Mignolo, Fernando Coronil, Arthuro 

Escobar, Aníbal Quijano, entre muitos (as) outros (as) autores (BALLESTRIN, 

2013). 

 Entre os intelectuais pós-modernos existem concepções que têm 

contribuído para o pensamento decolonial e que vêm apontando para a 

necessidade de superação do eurocentrismo, da perspectiva evolucionista 

e de reconhecer outras vozes, aspectos possíveis fora dos estruturalismos 

(COSTA, 2006). 

 As preocupações com a violência epistêmica têm sido chaves 

importantes para se pensar a colonialidade, conforme as análises dos   

pensadores Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall, Boaventura de Sousa 

Santos, Gayatri Spivak. Porém, quando as mesmas análises são postas sob 

o crivo da desconstrução feminista, essas teorias geram desconfianças, já 

que nem sempre incorporam a centralidade da opressão de gênero, dos 
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corpos, da sexualidade. Esta é a opressão fundamental para o sujeito do 

feminismo. E, essas teorias, mesmo se muito reconhecidas em diferentes 

meios, se esquecem que a colonialidade nos seus diversos níveis, baseia-

se no dimorfismo sexual, como um profundo processo de colonização. 

 Lugones (2008) reconhece um feminismo decolonial que está se 

desenvolvendo a partir de pensadoras, intelectuais, ativistas, feministas ou 

não, de descendência africana, indígena, mestiça, popular, campesina, 

migrantes racializadas, assim como de acadêmicas brancas 

comprometidas com a subalternidade na América Latina e no mundo, por 

exemplo. Chandra Mohanty, bell hooks e outras feministas, como Rita 

Segato, Yuderkys Espinosa Miñoso, Bidaseca Karina, Diana Gómez Correal 

e Karina Ochoa Muñoz, feministas e epistemólogas latino-americanas, 

argumentam que é incompatível se pensar em decolonialidade do poder 

sem pensar em decolonialidade de gênero (MIÑOSO, CORREAL, MUÑOZ, 

2014). 

 As teorias decoloniais e pós-coloniais, quando sob o crivo do 

feminismo, se baseiam numa crítica ao mito de que há uma condição 

universal de mulher que definiria, portanto, toda mulher como um todo 

organizado a partir da sua genitália (KIAN, 2010). Assim, os feminismos 

decoloniais e pós-coloniais dão ênfase à racialização e à introdução do 

conceito de colonialismo e pós-colonialismo, para pensar a colonização 

dos corpos, da sexualidade, da cor e da etnia. 

 Uma primeira entrada necessária, segundo Lugones (2014), é 

reconhecer que o feminismo decolonial é herdeiro direto do feminismo 

negro, de cor e terceiro-mundista, em sua crítica ao feminismo clássico, 

centrado na proposta de tratamento interseccional das opressões de classe, 

raça e gênero. Ao mesmo tempo este feminismo se propõe a recuperar o 

legado crítico das mulheres e   feministas afrodescendentes e indígenas, 

que desde a América Latina se colocaram o problema da invisibilidade e da 

inferiorização dos seus movimentos dentro dos feminismos e fora deles. 

 Pensar, portanto, feminismos, interseccionalidade e estudos 

decoloniais, tanto do ponto de vista mais geral, quanto para contextos 

específicos de cada pesquisa, envolve transformação epistêmica, 

metodológica e conceitual para considerar gênero, classe, raça, etnia, 

sexualidade e quantas outras interseccionalidades sejam necessárias ao 

contexto de pesquisa. Fazem-se, assim, necessárias desconstruções, (1) 

tanto em relação aos métodos, e sobretudo, os métodos consagrados por 
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abordagens positivistas, estruturalistas e funcionalistas do fazer ciência, 

que se mantêm em posições de conforto e que somente fazem 

desconstruções como pequenos adendos; (2) quanto em relação à 

obrigatoriedade de se considerar os processos de gendrificação e as 

diversas interseccionalidades geracionais, étnicas e raciais. 

 Nas palavras de Kian (2010), as teorias feministas pós-coloniais e 

decoloniais são uma parte racializada da teoria feminista branca e, de outra 

parte, integram preocupações feministas dentro das conceituações do 

colonialismo e do pós-colonial. Igualmente, são um convite para visibilizar 

e para fazer ver as experiências de saberes situados, socialmente 

construídos e marcados por classe, gênero, sexualidade e etnicidade. Este 

olhar demanda sensibilidade humana, acadêmica e epistêmica. 

 Muitas desconstruções foram produzidas frente aos binários 

Ocidente e Oriente (SAID, 2007), frente à polaridade Norte e resto do 

mundo, senso comum e ciência (SANTOS, 2004). Sexo e gênero passaram 

pelo crivo de várias feministas, particularmente de Butler (2003). A díade 

natureza e cultura foi problematizada por Latour (1997) e Haraway (1990). 

Entretanto, estas desconstruções nem sempre se fazem em termos de 

diálogo com as teóricas dos feminismos decoloniais. 

 Reconhece-se que os textos decoloniais colocaram o desafio de 

se pensar a mudança nas esferas da produção do conhecimento. Este 

aspecto já havia sido realizado para problematizar os determinismos da 

biologia e para demarcar os fundacionismos do binômio cultura e 

natureza, nos anos de 1960, mas que foram, posteriormente, descontruídos 

pelas feministas da diferença (COSTA, 2002). 

 O feminismo impõe-se à tarefa da desconstrução destes 

dimorfismos e, para além destes temas, também trouxe importantes 

tensões em relação ao fazer ativista sobre as questões raciais e de gênero, 

que nem  sempre  estão presentes em todos os estudos pós-coloniais3, 

dado que deles se exige questionar quem é o ser colonizado e como 

incidem, diferentemente, os processos de desigualdade, nos casos de o 

 
3 Há que se esclarecer que o prefixo “pós” na expressão pós-colonial não indica simplesmente um “depois” 
no sentido cronológico linear; trata-se de uma operação de reconfiguração do campo discursivo, no qual as 
relações hierárquicas ganham significado (HALL, 1997). Colonial, por sua vez, vai além do colonialismo e 
alude a situações de opressão diversas, definidas a partir de fronteiras de gênero, étnicas ou raciais (COSTA, 
2006). 
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sujeito ser homem e/ou de ser mulher, de ser heterossexual e de ser de 

população LGBTI+. 

 Partir dos estudos decoloniais e feministas tem a ver com assumir 

a desconstrução das totalidades da ciência moderna. É reconhecer as 

heterogeneidades e reconhecer que as partes que compõem o 

heterogêneo têm vida própria fora da homogeneidade estabelecida como 

verdade, fruto de uma construção ocidental, que as teorias clássicas 

tendem a manter intocada, em sua lógica acomodada e dedutiva de mundo. 

Trata-se de reconhecer que as partes do modelo têm, por um lado, dentro 

de si, o conteúdo da parte, que pode ser, inclusive, bem diferente do 

estatuto de totalidade que ela ganha quando a mesma é colada dentro do 

modelo único, no qual o específico desaparece, e também tem sua própria 

vida fora de propostas identitárias. Estes interlugares e existires fazem a 

crise das teorias identitárias. 

 Esta entrada, para dentro do pensamento decolonial e até mesmo 

em parte do pós-colonial, guarda forte relação com o lugar do sujeito que 

não é desvinculado da história que o fez e de suas crenças, saberes 

biomédicos, alimentação, estética corporal, trabalho e renda, tipo de 

família, experiência amorosa, orientação de gênero, sentir de si, cor, etnia 

e normas que o fizeram, ou tentam fazê-lo, com diversos apagamentos. Os 

processos que constroem e apagam os sujeitos são aspectos fundamentais 

que fazem repensar a construção, para considerar que toda construção é 

uma forma de fazer materialidade por identificação e que, em geral, ela 

guarda abjeções, negações, escondimentos, conteúdos não ditos, 

silenciados (BUTLER, 2003). 

 O fazer materialidades e cognição igualmente se constitui de 

outras realidades como as vivências de si, que não seguem encaixes nem 

podem ser tomadas como desvios em sua existência. Desta perspectiva, as 

partes podem imigrar como partes de um todo, ou como diferença, ou é a 

totalidade da pessoa que existe, nem como parte nem como diferença, 

porque seu existir pode estar em outro lugar. A pessoa pode ser inteira, sem 

se fixar na essencialização da diferença, nem na multiplicidade da parte; 

pode compor uma posição de si, com outra articulação política, cultural, 

pessoal, sem se fixar em homogêneos do pensamento, nem em adendos 

ou adequações a um modelo, dentro de uma única forma de ser e de fazer. 

Fazer xixi em pé não define um homem, nem uma mulher é definida por 

fazer xixi sentada; pênis e vagina tampouco definem quem somos. 
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 Este lugar de interstícios do que foi apagado, abjetado, para fazer 

a norma, segundo Butler (2003), coloca perguntas sobre se seria possível 

pensar os termos de uma relação como inteiros; portanto, fora da 

dicotomia, fora das articulações com as relações de poder que os une em 

hierarquias de gênero, de sexo e de desejo. 

 Para o pós-colonial, as perguntas se focam no desfazer as 

dicotomias Norte e Sul, natureza e cultura. Seria possível pensar o Sul como 

se não houvesse Norte, para seguir Santos (2010), como uma realidade 

carregada de possibilidades em sua própria circunscrição? Seria possível 

pensar a mulher como se não houvesse o homem, com existência e estética 

própria? Seria possível pensar a diversidade sem que ela tivesse que passar 

pelo caminho da diferença como polaridade identitária? 

 A diferença trouxe muitas questões importantes, por exemplo, 

Derrida (1993) indica a existência de uma diferença que não é traduzível no 

processo de significação dos signos, nem organizável nas polaridades 

identitárias; portanto, ele também aponta a ilusão de tais classificações, a 

ilusão de completude de representação. 

 O feminismo da diferença interpelou estas construções sobre a 

diferença essencializada no dimorfismo sexual. Interpelou criticamente a 

igualdade e colocou no centro do cenário uma tensão entre igualdade e 

diferença. A igualdade havia sido o paradigma dominante no feminismo até 

o final dos anos de 1970. O foco havia sido organizado em torno da 

denúncia e da reivindicação, da separação entre igualdade e diferença, 

entre público e privado. Diferenças, dentro da diferença, marcaram estas 

lutas e construções (mulher, mulheres, geração, raça, etnia). 

 Este feminismo que parte também das teorias do ponto de vista, 

pensa o “lugar de fala”, as especificidades das condições sociais que 

constituem as relações de poder entre diferentes grupos; a variedade de 

métodos desconstrutivistas; a variedade de olhares teóricos e políticos; a 

arbitrariedade de olhares. O foco se volta para a reflexividade e para a 

experiência. 

 Contudo, uma tal desconstrução pós-colonial é uma 

desconstrução epistêmica relativa, reconhece as realidades múltiplas; por 

exemplo, Hall (2006) a pensa a partir do sujeito fragmentado. E, ao propor 

fragmentação, ainda que esteja pensando em multiplicidade, ele o faz em 

relação ao modelo iluminista e a sua necessária desconstrução, mas 

mantém intocado o modelo a partir do qual se pensa a fragmentação. Ainda 
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que esta postura epistêmica produza deslocamentos em relação a campos 

de conhecimento marcados por modelos rígidos, tem-se uma construção 

baseada na fragmentação. E esta ideia nem sempre tem sido capaz de se 

deixar  tocar pelas novas realidades, porque se agarra, ferrenhamente, ao 

lugar do conhecido e a seus derivados; por vezes, até rechaça pensar o 

movimento e o caminhar das relações humanas múltiplas, porque, ao invés 

de trabalhar com a realidade das pessoas, trabalha com um raciocínio 

lógico do que é possível dentro do modelo. Em geral, é mais reativa do que 

propositiva, é conservadora. Mantêm-se, assim, muitos aspectos da 

colonialidade, sobretudo no domínio epistêmico e subjetivo, no qual a 

colonialidade se exerce, ao controlar todas as formas de subjetividade, de 

cultura, de conhecimento e de produção de conhecimento (QUIJANO, 

2005)4. 

 Para Lugones (2014), é indispensável compreender que, na 

dicotomia Humano x Não humano, havia um modelo de humanidade: 

homem/mulher, branco/a, europeu/ia, civilizado/a, burguês/burguesa. Se 

a “dicotomia hierárquica como uma marca do humano também se tornou 

uma ferramenta normativa para condenar os/as colonizados/as” 

(LUGONES, 2014, p. 936), não se trata apenas de estabelecer “tipos ideais”, 

mas de normatizar existências. A ação de normatizar pressupõe 

padronizar, disciplinar, controlar, verbos que se conjugam na concretude 

da vida, por meio de violências e até aniquilamento, segundo a autora; 

posição com a qual estou de acordo. 

 Assim, facilmente, o que é considerado sujeito fragmentado, 

ainda que este uso se deva mais ao seu contraponto iluminista, passa a ser 

o desvio da norma, ou aquilo que é rechaçado como ruído, a parte que não 

cabe. É o que acontece com a normatização da heterossexualidade como 

única forma de vida possível. O lugar de si frente a esta normatização se 

perde no reconhecimento dos múltiplos da fragmentação ou é 

transformado em gueto em relação ao conjunto normatizado. Para mudar 

esta rota, Preciado (2011) propõe pensar conceitualmente multidões queer. 

 
4 Os processos de colonialismo e colonialidade constituem a racionalidade moderna ocidental; mas 
colonialismo diz respeito às formas de colonização e dominação política sobre os territórios – como a 
“conquista” da América; colonialidade tem a ver com os processos pelos quais são colonizadas as mentes, 
os conhecimentos, as culturas, os corpos, os modos de ser e de viver, onde instala-se uma nova 
intersubjetividade dominante através da qual se determina a supremacia de uma única etnia – a europeia.  
(QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2005). 
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 Fragmentado não é um conceito que me deixa confortável, 

porque ser múltiplo não é ser uma possibilidade dentro de um modelo, 

tomado como expansão de si mesmo, ou como arranjos dentro dele e/ou 

fora dele, desde que ele não se rompa. Disso resulta expansão, arranjos, 

reconhecimentos, adequações e marcações pela diferença, adequações 

para sexo e gênero (MATHIEU, 1991), mas nunca outro lugar, nunca uma 

estética da existência que sabe de si e deixa lugar ao existir em sua 

diversidade. 

 Pensar a decolonialidade é ir além do múltiplo, ir além do 

fragmentado. Considere-se que, ao propor uma teoria geral, quase sempre 

algumas lutas, objetivos ou agentes sociais serão postos na sala de espera 

da história, porque, com estas decisões e escolhas, se afirma não ter ainda 

chegado o tempo destes temas, destas teorias; pior, destas pessoas. Por 

outro lado, outras lutas, objetivos e agentes sociais serão reconhecidos 

como legítimos, embora sejam integrados em totalidades hierárquicas que 

lhes atribuem a regra dos temas aceitos, tais como classe, emancipação da 

pobreza, exploração, dominação, defesa de posições subordinadas, em sua 

defesa nas lutas contra o capitalismo, contra as classes privilegiadas, 

categorias que são macro, binárias e colonizadas, mas que dão suporte a 

muitos movimentos e que cegam, por vezes, as reivindicações de 

mulheres, negros e da população LGBTI+. Em geral, este tom político não 

se dá conta de quanto está colonizado em sua própria constituição e que, 

ao passar por cima de sua própria colonização, faz com que os sistemas de 

sexo e gênero, raciais e étnicos também desapareçam ou percam 

relevância. 

 É, em geral, isso o que acontece com os temas de gênero, 

diversidade, teorias feministas, transexualidade, transgênero. Neste caso, 

os saberes de áreas disciplinares legitimadas, as institucionalizações, onde 

quase todos se encontram fazendo a formação clássica e geral dos saberes 

e das políticas, seguem relutando muito a reconhecer que há outros 

conhecimentos fora dos paradigmas compartilhados como propedêuticos 

e das posições confortáveis e conhecidas. Afinal, para que conflito, não é? 

 Os desafios para o tema desta mesa passam pela desconstrução 

dos   binários. A compreensão de mundo excede muito à regra ocidental 

de mundo e excede em muito à regra heteronormativa de mundo. Assim, 

teoria queer e pensamento decolonial se configuram como campos 

abertos, para usar as palavras de Pereira (2015, p. 417), campos que se 
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desenham, se afeccionam e são afetados pelos outros. As marcas da 

diferença precisam se manter na tensão com as coalizões, para que não 

sejam englobadas, invisibilizadas, e para que, sobretudo, sejam marcas de 

diversidade. A diferença colonial manifesta-se nos corpos e os corpos 

queer são constituídos na diferença colonial. Não há como separar corpos 

abjetos, sexualidades dissidentes de localização geográfica, língua, história 

e cultura (LUGONES, 2014). Portanto, a teoria queer é também uma política 

de localização do queer e de pensamento decolonial como corporificação 

de pessoas que estão sendo engendradas sempre de novo. 
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O performativo e a performatividade 
de gênero em Judith Butler 
 
Humberto da Cunha Alves de Souza  
Luiz Ernesto Merkle  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 [...] o que realmente me parece estar faltando, e o que 

eu gostaria de ver e ouvir retornar, é uma reflexão sobre a 
própria estrutura do discurso. 

Judith Butler 

 

 Em setembro de 2015 Judith Butler esteve pela primeira vez no 

Brasil por ocasião de sua conferência magna no Seminário Queer, evento 

promovido pelo Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Ao final dessa 

conferência, retomando a questão da performatividade e ligando-a com a 

precariedade, um gesto de Butler nos chamou atenção: ao comentar que 

sua formulação da performatividade de gênero tornou-se base para duas 

interpretações bem diferentes - que escolhemos radicalmente nossos 

gêneros ou que somos determinados por eles -, Butler soltou uma leve 

risada. Professora de retórica que é pensamos que tal gesto de Butler era 

significativo. 

 Desde este dia, esses detalhes nos textos, conferências e 

entrevistas de Butler têm nos interessado. Formulamos, então, para aquele 

gesto de Butler, a seguinte hipótese: embora o Brasil esteja no “mapa da 

Teoria Queer”, como disse ela, a recepção da obra de Butler por aqui se 

concentra em “Problemas de gênero” que, embora seja o marco da sua 

Teoria da Performatividade de Gênero, pouco explora as bases do 

performativo. Parte da leve risada que Butler soltou sobre a incompreensão 

da dual dimensão da performatividade, portanto, deve-se a esta lacuna que 

é compreender as bases do performativo. 

https://orcid.org/0000-0001-7739-8641
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 Temos pontuado e perseguido esta suspeita. Juntamos 

entrevistas, conferências, textos da própria Butler em que ela procura 

sinalizar alguns aspectos importantes da performatividade que têm sido 

esquecidos do debate. Conversamos com colegas, professoras e 

professores, propusemos uma intervenção em uma disciplina sobre 

gênero para explorar a questão. Encontramos outras pessoas 

pesquisadoras pontuando igualmente esta relação, como a fala da 

professora e pesquisadora Carla Rodrigues no mesmo evento de 2015 e um 

artigo de Joana Plaza Pinto (2013) intitulado “O percurso da 

performatividade”, para dar dois exemplos. Tentaremos demonstrar a 

importância desta relação neste capítulo. 

 Antes, no entanto, é salutar dizer que depois de ler o preciso 

artigo de Joana Plaza Pinto (2013), devemos reconhecer que, talvez, nada de 

novo acrescentaremos a esta discussão. Nossa insistência, no entanto, se 

sustenta pelas diversas conversas que tivemos com colegas de pesquisa, 

onde identificamos que este tema ainda é bastante restrito aos pragmáticos 

e/ou aos dedicados ao pensamento de Judith Butler. Evidente que não é 

nossa intenção esgotar aqui o assunto, nem é possível fazê-lo, mas registrar 

e dar um ponto de partida nessa discussão. 

 O percurso deste capítulo será, portanto, o seguinte: iniciaremos 

demonstrando a herança austiniana na Teoria da Performatividade de 

Gênero de Judith Butler recuperando as bases do conceito performativo. 

Em seguida, comentaremos a influência de Jacques Derrida e seus 

conceitos de iterabilidade e citacionalidade, que Butler absorve em sua 

própria teorização. Depois, o texto foca na aplicação única que Butler 

produz da noção de performatividade em sua Teoria da Performatividade 

de Gênero. Nesta parte concentraremos a explicação da performatividade 

de gênero em um trecho de um artigo de Butler em que, assim nos parece, 

estão reunidos quatro aspectos constitutivos do performativo e que 

remontam à herança austiniana, abordada anteriormente. 

 

 

A HERANÇA AUSTINIANA 
 

 A linguagem assume posição de destaque no fazer filosófico 

durante o século XX com a chamada “Virada Linguística”. Nessa virada, uma 
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certa concepção de linguagem como representação do mundo se 

assentou. Os usos de linguagem, nessa perspectiva, comunicam coisas do 

mundo e, portanto, podem ser verificados pelos critérios de “verdadeiro” 

ou “falso” (semântica vericondicional). Com efeito, uma série de fenômenos 

linguísticos que não se conformassem nesses critérios eram rejeitados pela 

análise filosófica sendo descartados para “a lata de lixo da linguística” – 

como ficou bem sintetizado no artigo do filósofo lógico e linguista 

israelense Yehoshua Bar-Hillel (1971). 

 Em revisão e contraposição a esse empreendimento logicista 

surgem os trabalhos de filósofos como o segundo1 Ludwig Wittgenstein 

(2014) e, especialmente no cenário de Oxford, John Langshaw Austin (1975). 

Esses pensadores começaram a questionar essa concepção de linguagem 

como representação e propuseram pensar a linguagem como ação no 

mundo. Esse novo momento ficou conhecido como a “Virada Pragmática”. 

 Como afirmou Austin: 

 
Por muito tempo os filósofos assumiram que a função de uma 
“declaração” só poderia ser “descrever” um estado de coisas, ou 
“declarar algum fato”, o que deveria fazer de modo verdadeiro ou 
falso. Gramáticos, de fato, têm apontado regularmente que nem todas 
as “sentenças” são (usadas para fazer) declarações: há, 
tradicionalmente, além de declarações (“dos gramáticos”) também 
perguntas e exclamações, e sentenças expressando ordens ou desejos 
ou concessões. Sem dúvida, os filósofos não têm intenção de negar 
isso, apesar do uso constante de “sentença” como “declaração”. 
Tampouco se duvida que ambos, gramáticos e filósofos, têm tido 
ciência de que não é fácil distinguir perguntas, ordens, e assim por 
diante, de declarações por meio de poucos e incipientes critérios 
gramaticais disponíveis, tais como a ordem das palavras, modos 
verbais e similares: embora, talvez, não tem sido habitual se debruçar 
sobre as dificuldades que este fato, obviamente, levanta. Então, como 
vamos decidir qual é qual? Quais os limites e definições de cada uma? 
(AUSTIN, 1975, p. 1–2, tradução nossa). 

 

 
1 É comum referir-se à Wittgenstein como “primeiro” ou “segundo”, demarcando as duas fases distintas de 
seu pensamento, em razão de sua forte influência tanto na “Virada Linguística” quanto na “Virada 
Pragmática”. Inicialmente, em “Tractatus Logico-Philosophicus” (1993), Wittgenstein concordava com a 
corrente concepção de linguagem como representação. Já em “Investigações Filosóficas” (2014), o filósofo 
critica fortemente essa tradição inclusive abordando sua obra anterior, mudando suas concepções e 
propondo o conceito de “jogos de linguagem”. 
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 Em uma série de conferências que ministrou em Harvard, em 

1955, o próprio Austin manteve, inicialmente, uma distinção entre 

constativos (enunciados que descrevem ou declaram fatos de acordo com 

a realidade) e performativos (enunciados que realizam alguma ação). 

Entretanto, ao final destas conferências Austin rejeitou essa distinção e 

propôs “que sua concepção do uso da linguagem como uma forma de agir 

seja estendida para toda a linguagem, considerando o ato de fala como a 

unidade básica da significação” (MARCONDES, 2006, p. 224). Com efeito, os 

constativos seriam um dentre os tipos de performativos, pois até mesmo 

um simples enunciado como “O céu está azul” é uma ação, a ação de dizer 

algo. Como disse Austin (1975, p. 138, tradução nossa): “Uma vez que 

percebemos que o que temos que estudar não é a sentença, mas a emissão 

de um enunciado em uma situação concreta de fala, dificilmente pode 

haver uma possibilidade de não ver que a sentença em si é a realização de 

um ato”. 

 A nova proposição de Austin de que todo enunciado é uma ação, 

um ato de fala, considerava ainda que isso se constituía em três dimensões: 

a) o ato locucionário: que é proferir certos sons que são aceitos na 

convenção de certo vocabulário e gramática e que constituem as palavras 

com certo sentido estrito; b) o ato ilocucionário: que é realizar uma ação 

como avisar, constatar, informar, alertar, prometer, advertir, jurar, 

condenar, entre outras, ao dizer certas palavras em determinados 

contextos e; c) o ato perlocucionário: que é produzir certos efeitos ou 

consequências (com ou sem intenção) sobre os sentimentos, pensamentos 

e ações das pessoas (AUSTIN, 1975, p. 94–108). 

 Estas três dimensões ocorrem simultaneamente. Não é como se 

nós pensássemos separadamente nelas antes de dizer algo. Como 

sublinhou Viviane Veras (2016, p. 667): “O locucionário é também um 

ilocucionário, porque ele é em princípio um ato – o ato de dizer”. E como 

disse o próprio Austin (1975, p. 146, tradução nossa): “em geral, o ato 

locucionário assim como o ato ilocucionário é somente uma abstração: 

cada ato de fala genuíno é ambas as coisas”. Também não significa que estas 

dimensões sejam mera consequência umas das outras, isto é, que o 

perlocucionário resulte do ilocucionário e este, por sua vez, do 

locucionário. Ainda nas palavras de Austin: 
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devemos evitar a ideia, sugerida acima ainda que não verbalizada, de 
que o ato ilocucionário é uma consequência do ato locucionário [...] 
O que importamos pelo uso da nomenclatura de ilocução é uma 
referência, não às consequências da locução (pelo menos não em seu 
sentido comum), mas sim às convenções de força ilocucionária que 
influenciam as circunstâncias especiais da ocasião de emissão do 
enunciado (AUSTIN, 1975, p. 113–114, tradução nossa). 

 

 Isto significa dizer que a força ilocucionária, isto é, a força da ação 

pretendida e que o enunciado pode realizar, não será tão somente uma 

consequência do enunciado, das palavras em si. Dito de outro modo, o 

significado não está nas palavras, mas no uso concreto delas, no contexto. 

Podemos ter a intenção2 de fazer uma advertência e, no entanto, nosso 

enunciado pode ser compreendido como uma ameaça, a despeito de todo 

o cuidado com o léxico e/ou o vocabulário. Nós “podemos fazer coisas com 

palavras”, mas isso não é o mesmo que dizer que as palavras em si são uma 

garantia de que que pretendemos fazer ao enunciá-las será compreendido 

e alcançado com sucesso. Em vários casos inclusive as palavras devem ser 

omitidas para que a força ilocucionária seja compreendida – são os casos 

da ironia e do suborno, por exemplo. O insucesso ou fracasso não é algo 

que acontece por falta de um uso eficaz das palavras e de suas regras, como 

quer fazer crer diversas abordagens sobre os usos de linguagens, mas parte 

constitutiva desse uso e de sua própria significação. 

 Para exemplificar, considere o enunciado “Declaro aberta esta 

sessão do Plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil”, dito 

constantemente pelo ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF). Dizer algo como “Declaro aberta esta sessão” já é 

uma ação, a ação de proferir certo enunciado que qualquer usuário da 

língua portuguesa entenderá do que se trata (ato locucionário). Ao dizer isto 

a ação de abrir a sessão de trabalhos é realizada pelo presidente do STF (ato 

ilocucionário). E por dizer isto produz-se certos efeitos nos sentimentos, 

pensamentos e ações das pessoas presentes (ato perlocucionário). Basta 

que o presidente Toffoli diga o enunciado em questão para abrir a sessão, 

não sendo necessário proferir um enunciado anterior para sinalizar uma 

força ilocucionária como “Vou agora proferir um enunciado que abrirá a 

 
2 Intenção é uma palavra cara à pragmática. Voltaremos a ela quando abordarmos a influência de Derrida 
na noção de performativo para tentar explorar em detalhes de que modo a significação se descola do falante 
e de sua intenção e emerge como um acontecimento. 
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sessão: Declaro aberta esta sessão”. E mesmo se o presidente optasse pela 

versão resumida “Está aberta a sessão!” o ato seria igualmente performativo, 

posto que, como dissemos, as forças locucionária, ilocucionária e 

perlocucionária não estão necessariamente nas palavras, mas no contexto, 

na interação e nos usos de linguagem. 

 Em condições apropriadas, portanto, dizer tal enunciado não 

apenas constata que a sessão está aberta, mas realiza esta ação mesma, de 

abrir a sessão. A sessão é considerada aberta no exato momento em que o 

enunciado é proferido pelo presidente, em condições apropriadas. Nem 

antes, nem depois. Para que um ato de fala realize seus propósitos Austin 

observou que ele deve seguir algumas regras. São elas: 

 
(A. 1) Deve existir um procedimento convencional aceito, que tenha 
certo efeito convencional, que inclua o procedimento de enunciação 
de certas palavras, por certas pessoas, em certas circunstâncias e, 
ainda, (A. 2) as pessoas e circunstâncias específicas de um 
determinado caso, devem ser apropriadas ao procedimento especial 
invocado (B. 1) O procedimento deve ser executado por todos os 
participantes, tanto corretamente e (B. 2) completamente. (Γ. 1) 
Sempre que, como frequentemente acontece, o procedimento 
objetive pessoas e certos pensamentos ou sentimentos, ou a 
instauração de determinada conduta correspondente por parte de 
qualquer participante, então a pessoa que participar e invocar o 
procedimento deve, de fato, ter tais pensamentos ou sentimentos, e 
os participantes devem ter a intenção de se comportarem assim e, 
ainda; (Γ. 2) devem, na verdade, conduzir-se subsequentemente 
(AUSTIN, 1975, p. 14–15, tradução nossa). 

 

 É preciso ser dito pelo presidente de acordo com o procedimento 

convencionalmente aceito, em circunstâncias adequadas e de modo 

completo. As advogadas ou advogados presentes não podem declarar 

aberta uma sessão do STF. Nem mesmo as outras ministras ou ministros, 

se o regulamento não permitir isso. O presidente, por sua vez, não pode 

declarar a sessão aberta da sala do cafezinho ou de seu gabinete pessoal. 

Nem sem o quórum estabelecido. A sessão também não pode ser declarada 

aberta ao final dos trabalhos ou se uma sessão do plenário já estiver aberta. 

Deve-se seguir ou fazer seguir subsequencialmente de outros atos como a 

observância das vestes, a posição de cada ministra e ministro no plenário, 

a leitura e aprovação da ata, a leitura da pauta, entre outros. De modo que, 

o ato performativo precisa de uma convenção para que seus propósitos 
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sejam capturados, reconhecidos e, somente então, produzir os efeitos que 

pretende. “Se ninguém compreendeu que a sessão está aberta é como se o 

juiz não tivesse dito nada – do mesmo modo que um tropeço, um ato falho, 

só vai ser reconhecido como um chiste se uma terceira pessoa rir” (VERAS, 

2016, p. 668). 

 Note o que destacamos no parágrafo anterior: os propósitos de 

um ato de fala precisam ser capturados e reconhecidos. O sentido de um 

enunciado não está dado de antemão, não depende única e exclusivamente 

das palavras em si e muito menos do suposto papel central do falante e de 

sua intenção. O sentido de um ato de fala emerge, sempre, como um 

acontecimento, algo que surpreende e perturba as expectativas. É como se, 

no lugar da racionalidade e lógica, houvesse, na verdade, uma não-

cooperação como regra da comunicação (OLIVEIRA, 2017), e na negociação 

é que se atingem os sentidos possíveis. 

 

 

A INFLUÊNCIA DE DERRIDA 

 
 Falamos anteriormente que o sentido não depende das palavras, 

nem das pessoas que as enuncia tão somente. Dissemos ainda que o 

sentido irá emergir como um acontecimento. Que resultará como uma 

negociação entre os usuários da linguagem. De fato, na tradição de 

pensamento da linguagem que poderíamos identificar aqui como 

resumida na obra de Ferdinand de Saussure (2006) não tem sido assim. O 

sentido tem sido considerado um produto racional do sistema linguístico, 

questão que perdura até os dias atuais. Saussure identificava a linguagem 

como um sistema de regras racionais por excelência tal qual um jogo de 

xadrez. Os sujeitos só poderiam jogar sabendo das regras e uma delas é 

saber o que cada peça faz no jogo, sendo que sua função seria definida pela 

diferença com as outras peças. Entretanto, como argumentou Wittgenstein 

(2014), o que interessa observar em um jogo de xadrez é como as peças são 

usadas. Cada peça adquire sentido no jogo. Eu posso jogar com peças de 

dominó ou feijões e, sendo elas todas iguais, é o uso que se dá a cada uma 

que definirá sua função no jogo. O peão só anda para frente uma casa de 

cada vez, mas, como saber qual peça é o peão antes de jogá-la? 
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 Mas, e no caso da linguagem? Como um enunciado adquire 

sentido? E, mais importante, como pode um enunciado adquirir sentido 

diferente do que está expresso nas palavras deste enunciado? É possível 

acessar um sentido originário de um enunciado? Existe tal coisa? Como se 

adquire o sentido na ausência do referente? E na ausência absoluta do 

autor e/ou destinatário? 

 Note que o que estas questões fazem é, basicamente, questionar 

a relação entre sentido, referente, contexto, autor, intenção e destinatário. 

A tradição acima certamente responderia dizendo que bastaria a fala, 

enquanto “presença da consciência de um autor” e um sentido originário 

nos seria revelado. Afinal, a fala seria uma representação das ideias na 

mente de um autor. A escrita, em oposição, teria todos os predicados 

contrários: é passível de falhas, tropeços e ambuiguidades, posto que seu 

autor não está presente. É justamente esta primazia da fala sobre a escrita 

que Jacques Derrida, filósofo pós-estruturalista francês, buscou 

desconstruir. 

 Mas dissemos anteriormente também que um enunciado só 

adquire sentido ou força ilocucionária em um contexto3 concreto. Bastaria, 

então, para solucionar as questões que introduzimos, que o contexto do 

enunciado fosse determinado para revelar a intenção do enunciado e seu 

sentido originário. “Mas os requisitos de um contexto serão absolutamente 

determináveis?”, questiona Derrida, complementando que “um contexto 

nunca é absolutamente determinável ou, antes, em que sua determinação 

nunca está assegurada ou saturada” (DERRIDA, 1991, p. 13). Como sublinhou 

Rajagopalan: 

 
O contexto não é, ao contrário do que muita gente pensa, um adendo, 
um acréscimo a um “dado” previamente identificado e cuja existência 
esteja garantida ontológica e epistemologicamente. O contexto, uma 
vez reconhecido, acaba se mesclando ao “dado” para transformar-se 
em um dado novo, mais “realista”. Mas, isso jamais pode ser o fim da 
linha. Pois, o novo amalgama que acaba de despontar, a saber, “dado-
mais-seu-contexto-imediato” suscita, ou melhor dizendo, nos obriga 
uma nova procura de contexto (RAJAGOPALAN, 2014, p. 11). 

 

 Assim, ao tentar “revelar” o contexto e sentido originário de um 

enunciado, estamos, como pesquisadoras, pesquisadores, usuárias ou 

 
3 Para uma discussão aprofundada sobre a noção de contexto ver o artigo de Alencar e Ferreira (2012). 
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usuários da linguagem recolocando o contexto em movimento, criando 

contextos. “Este é meu ponto de partida: nenhum sentido pode ser 

determinado sem o contexto, mas nenhum contexto permite saturação” 

(DERRIDA, 1979, p. 81). As inúmeras interpretações da Teoria dos Atos de 

Fala de Austin4 são um testemunho de que diversas intenções de uma 

mesma obra e autor podem emergir. 

 Derrida demonstra tal impossibilidade de saturar um contexto 

naquilo que aponta como sendo “o traço estrutural de toda marca” (falada 

ou escrita): a iterabilidade e a citacionalidade5. Estes dois conceitos serão 

de suma importância para a formulação da teoria butleriana. 

 “Derivada do sânscrito itara, ‘outro’, a iterabilidade é a 

propriedade do signo de ser sempre outro na sua mesmidade, a repetição 

na alteração” (PINTO, 2013, p. 36). É o traço do signo que o faz continuar 

legível numa lógica de repetição e alteridade na mais absoluta ausência do 

referente e dos usuários da linguagem. Pela iterabilidade “um signo escrito 

avança na ausência do destinatário” – tanto quem escreve o faz para alguém 

ausente, como quem lê, também o faz de alguém ausente. “A iterabilidade 

supõe uma restância mínima (como uma idealização mínima, embora 

limitada), para que a identidade do mesmo seja repetível e identificável em, 

através e até em vista da alteração” (DERRIDA, 1991, p. 18–19, 76–77). Nós 

dizemos “homem” e/ou “mulher” e convencionamos estes signos para 

corpos sexuados desse ou daquele tipo. E repetimos isso incontáveis vezes 

para que a convenção continue a operar seus propósitos. Mas, como 

Heráclito disse: “ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio”. 

Portanto, essa repetição é, também, uma possibilidade de ruptura. 

 
Qualquer enunciado performativo repete convenções prévias. Ele 
funciona na iteração dessas convenções diante da instância do Outro, 
deslocando o enunciado da “intenção” e do contexto prévios e assim 
provocando, necessariamente, rupturas (SILVA; VERAS, 2016, p. VIII). 

 

 Já a citacionalidade corresponde ao traço do signo que o permite 

 

 
4 Ver Rajagopalan (1996). 
5 É importante dizer que o pano de fundo dessa elaboração conceitual de Derrida é uma disputa travada com 
John Searle, considerado o herdeiro intelectual de Austin. Derrida procurava demonstrar que as condições 
de insucesso dos performativos que Austin estava preocupado nada mais eram do que um risco positivo 
interno, sua própria condição de possibilidade, pois eles revelam um princípio geral que é a iterabilidade da 
linguagem. 
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romper com todo contexto dado, engendrar ao infinito novos 
contextos, de modo absolutamente não-saturável. Isso supõe não que 
a marca valha fora do contexto mas, ao contrário, que só existem 
contextos sem nenhum centro absoluto de ancoragem (DERRIDA, 
1991, p. 25–26). 

 

 Nós dizemos “homem” e/ou “mulher” sem acessar, contudo, tais 

signos originais. De fato, nós citamos aquilo que convencionamos chamar 

de “homem” e/ou “mulher” e essa citação permite engendrar novos 

contextos. É por isso que a paródia da performance drag é possível. O signo, 

além de poder ser repetido na ausência absoluta do seu autor, pode ser 

citado de modo a romper com seu uso convencionado. E não é justamente 

isso que é significar/dar sentido? 

 A estrutura de todo signo, portanto, lhe permite avançar como se 

tivesse vida própria: 

 
Ao mesmo tempo, um signo escrito comporta uma força de ruptura 
com seu contexto, isto é, o conjunto de presenças que organizaram o 
momento de sua inscrição. Essa força de ruptura é não um predicado 
acidental mas a própria estrutura do signo. Se se trata do contexto dito 
“real”, o que acabo de dizer é bastante evidente. Fazem parte desse 
pretenso contexto real um certo “presente” da inscrição, a presença 
do escritor naquilo que escreveu, o meio e o horizonte de sua 
experiência e principalmente a intenção, o querer-dizer, que, num 
momento dado, animaria sua inscrição. Cabe ao signo ser, de direito, 
legível, mesmo que o momento de sua produção esteja 
irremediavelmente perdido e mesmo que eu não saiba o que seu 
pretenso autor-escritor quis dizer em consciência e na intenção, no 
momento em que o escreveu, isto é, o abandonou à sua deriva 
essencial. Tratando-se agora do contexto semiótico e interno, a força 
de ruptura não é menor: em virtude de sua iterabilidade essencial, 
pode-se sempre realçar um sintagma escrito fora do encadeamento 
no qual é tomado, ou dado, sem fazê-lo perder toda possibilidade de 
funcionamento, senão toda possibilidade de “comunicação”, 
precisamente. Pode-se eventualmente reconhecer outros, 
inscrevendo-o ou enxertando-o em outras cadeias. Nenhum 
contexto pode encerrar-se sobre ele (DERRIDA, 1991, p. 21). 

 

 Além de não conseguir recuperar/exaurir todo o contexto, o 

signo também não consegue revelar uma intenção originária de seu autor. 

Mas, “a categoria de intenção não desaparecerá, terá seu lugar, mas, a partir 

desse lugar, ela não poderá mais comandar toda a cena e todo o sistema de 



131 

enunciação” (DERRIDA, 1991, p. 33). O signo também não consegue ser 

nunca o mesmo do momento de sua inscrição. 

 As contribuições de Derrida ao performativo austiniano e, com 

efeito, à performatividade de gênero não param por aí. A desconstrução 

contribuiu, sobremaneira, o desenvolvimento da performatividade em 

Butler. A filósofa compreende que o caminho não é “destruir”, substituir ou 

falar externamente às normas de gênero - como se isso fosse possível fazê-

lo: 

 
A Teoria da Performatividade de Gênero, como a compreendi, nunca 
prescreveu quais performances de gênero eram certas, ou mais 
subversivas, e quais eram erradas e reacionárias. O ponto era, 
precisamente, relaxar o controle coercitivo das normas das vidas 
engendradas (BUTLER, 2015a, 2015b, p. 33, 2016, p. 18, tradução nossa). 

 

 Ora, essa frase de Butler não acaba de confirmar que, de fato, 

nenhum signo consegue ser acessado em sua intenção original? Do 

contrário, Butler não sentiria necessidade de recolocar nos trilhos as 

interpretações de suas reflexões iniciais. 

 Por diferentes anos Butler sentiu necessidade de sublinhar que 

sua teoria não prevê modos certos ou errados ou, como quer uma leitura 

equivocada da obra de Butler, mais subversivos ou mais conformados com 

as normas. Esta subversão ou conformação às normas são efeitos 

performativos que precisam ser analisados e nunca tomados a priori. O 

ponto dela era “relaxar” o controle das normas sobre nossas vidas, torná-

las mais viáveis e vivíveis, como ela própria diz. Mas, nos daremos por 

satisfeitos por enquanto com as discussões que introduzimos sobre 

iterabilidade e citacionalidade. Esses quase-conceitos são suficientes para 

recuperarmos as influências de Derrida na performatividade butleriana e 

indiretamente falar dessa desconstrução. 

 

 

A PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO EM JUDITH BUTLER 

 
 Como assinalou Joana Plaza Pinto (2013), Butler começa a utilizar 

a palavra “performativo” no artigo “Performative Acts and Gender 

Constitution: an Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), mas 
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ainda sem diálogo direto com Austin. Passando por “Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade” (2015c [1990]) e “Bodies that Matter” 

(1993a), os diálogos com o performativo continuam indiretamente. Embora 

em “Bodies that Matter” haja citação direta de Austin, Butler ainda o 

relaciona muito com a interpretação de Searle6. É somente em “Excitable 

Speech: a Politics of Performative” (1997) que há um diálogo direto com 

Austin. Trata-se, portanto, de uma “obra seminal para se entender a 

performatividade em Butler” (PINTO, 2013, p. 37). Esta, no entanto, não foi 

traduzida até o momento para o português. 

 O retorno de Butler à noção de performativo e performatividade 

em seus livros, de 1990 a 1997 e, ainda hoje, mostra que, como ela mesma 

disse, “algo não foi bem articulado ou compreendido sobre a dimensão 

dual de qualquer tipo de performatividade” (BUTLER, 1997, p. 63, 2015a, 

tradução nossa). 

 Em “Bodies That Matter” Butler já buscava responder uma série 

de críticas recebidas após o lançamento de “Problemas de gênero”. Uma 

delas, talvez a principal: certo equívoco na compreensão do performativo 

levou à apressada ideia de que a noção de performatividade é contrária à 

de materialidade. Vimos essa crítica em Preciado (2014), por exemplo. 

Como na famosa frase de Derrida (2013, p. 194) de que “Não há fora-de-
texto”, que tanto arrepia diversos teóricos e que aparece indiretamente em 

“Problemas de gênero”, não se quer dizer que não existe a matéria de um 

corpo, mas que o que entendemos por “matéria” e “corpo” e, mais 

especificamente um corpo sexual – um sexo, uma genitália -, nos é 

“oferecido no interior da linguagem, como aquilo que é anterior à 

linguagem, anterior à construção”, pois “‘admitir’ a inegabilidade do ‘sexo’ 

ou sua ‘materialidade’ significa sempre admitir alguma versão de ‘sexo’, 

alguma formação de ‘materialidade’” (BUTLER, 2007). E como afirmou mais 

recentemente: 

 
Na minha visão, a performatividade é materializada [...] A matéria do 
corpo não é um tipo de matéria estática, é algo formado com o tempo 
[...] eu não penso na performatividade como linguística e abstrata e 
negando o corpo que é concreto e real [...] para mim, essas coisas 
andam juntas, não estou certa que elas devam ser compreendidas 
completamente como opostas (BUTLER, 2015a). 

 
6 Sobre os problemas da interpretação de Searle, considerada oficial, ver Ottoni (1990) e Rajagopalan (1996). 
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 Assim, a performatividade é materializada, inclusive pelos efeitos 

que produz. Embora “Excitable Speech” seja a obra seminal para se 

entender performatividade em Butler – corroboramos essa afirmação de 

Joana Plaza Pinto – queremos sugerir que um trecho específico de um 

artigo mais recente de Butler sintetiza bem os principais aspectos da 

performatividade de gênero. Eis a passagem: 

 
Dizer que o gênero é performativo significa dizer que possui uma 
determinada expressão e manifestação; já que a “aparência” do 
gênero muitas vezes se confunde com um signo de sua verdade 
interna ou inerente. O gênero está condicionado por normas 
obrigatórias que o fazem definir-se em um sentido ou outro 
(geralmente dentro de um marco binário) e, portanto, é sempre uma 
negociação de poder. Finalmente, não há gênero sem reprodução de 
normas que coloquem em risco o cumprimento ou não 
cumprimento destas normas, com o qual se abre a possibilidade de 
uma reelaboração da realidade de gênero por meio de novas formas 
(BUTLER, 2009, p. 322, tradução e grifos nossos). 

 

 Em primeiro lugar, dizer que o gênero é performativo é dizer que 

ele não possui uma essência. Não existe “ser homem/mulher” ontológico, 

anterior a linguagem. Butler reconhece, no entanto, que ele “se confunde 

com um signo de sua verdade interna ou inerente”, ou seja, entre os efeitos 

da performatividade está o de esconder sua própria manufatura, 

produzindo a “aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” 

e, portanto, a “essência ou identidade que por outro lado pretendem 

expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos 

corpóreos e outros meios discursivos” (BUTLER, 2015c, p. 69, 243). 

Consideremos o exemplo que Butler nos dá sobre a interpelação médica: 

ao dizer “É menina/É menino” acredita-se estar comunicando aos parentes 

uma simples constatação sobre “o sexo” da criança, que será verdadeira ou 

falsa. Porém, como observou Guacira Lopes Louro, “a afirmativa, mais do 

que uma descrição, pode ser compreendida como uma definição ou 

decisão sobre um corpo” (LOURO, 2004, p. 15) que não encerra nunca, 

sendo reiterada pelas diversas instituições e autoridades para assegurar 

esse efeito naturalizado (BUTLER, 1993a, p. 8). Um ato performativo, 

portanto. 
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Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são 
performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por 
outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato 
de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não 
tem status ontológico separado dos vários atos que constituem sua 
realidade. Isso também sugere que, se a realidade é fabricada como 
uma essência interna, essa própria interioridade é efeito e função de 
um discurso decididamente social e público (BUTLER, 2015c, p. 235). 

 

 Estes atos, gestos e atuações, como diz Butler, criam ao mesmo 

tempo o que compreendemos como sendo os gêneros e sua aparência de 

verdade natural. O sexo, a genitália e o próprio corpo estão atravessados 

pelos efeitos destes atos performativos de tal modo que o que entendemos 

por este sexo, genitália e corpo não se dá sem esse atravessamento que é 

repetido no tempo para criar a ilusão de uma verdade. Essa repetição 

ocorre “no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se 

cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma 

classe natural de ser” (BUTLER, 2015c, p. 69). O performativo precisa ser 

repetido não uma, mas diversas vezes, tornando-se convencional. O 

melhor exemplo que podemos oferecer disso é a seguinte frase de Butler: 

“Desde os meus dezesseis anos, ser uma lésbica é o que eu tenho sido”7 

(BUTLER, 1993b, p. 310–311, tradução nossa). Note que Butler diz “ser uma 

lésbica é o que eu tenho sido”. Em outras palavras, ser uma lésbica é 

performar repetidamente tal sexualidade lésbica. Mas “a distinção entre 

performance e performatividade é crucial” (BUTLER, 2015c, p. 243). É essa 

repetição (performance) o que reitera e cristaliza o que convencionamos 

como a sexualidade lésbica – e toda forma de sexualidade. A sexualidade e 

o gênero são efeitos da performatividade da linguagem: 

 
a construção não é nem o sujeito, nem o seu ato, mas um processo de 
reiteração pelo qual tanto os “sujeitos” quanto os “atos” vêm a 
aparecer totalmente. Não existe nenhum poder que atue, mas apenas 
uma atuação reiterada, que é poder em sua persistência e 
instabilidade [...] A formação, a manufatura, o suporte, a circulação, a 
significação daquele corpo sexuado – tudo isso não será um conjunto 
de ações executadas em obediência à lei; pelo contrário, será um 
conjunto de ações mobilizadas pela lei, será a acumulação citacional 
e a dissimulação da lei produzindo efeitos materiais, será a 

 
7 No original: “Since I was sixteen, being a lesbian is what I’ve been”. 
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necessidade vivida daqueles efeitos e a contestação vivida daquela 
necessidade. A performatividade não é, assim, um ‘ato’ singular, pois 
ela é sempre uma reiteração de uma norma ou um conjunto de 
normas. E na medida em que ela adquire o status do ato no presente, 
ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição” 
(BUTLER, 2007). 

 

 Butler salienta o quanto estas práticas repetidas são mobilizadas 

pela lei8 e não somente executadas em obediência a ela como se pudesse 

fazê-lo de fora ou em oposição à lei. Esta é a deixa para nossa segunda 

palavra grifada na citação mais acima: “condicionado”, para ressaltar que os 

performativos estão sempre condicionados por algumas regras – 

exatamente como os critérios de sucesso que vimos no performativo 

austiniano. Como autoridade e instituição que detém certo status como um 

sistema de verdades, a “declaração” médica sobre “o sexo” da criança 

certamente é muito mais uma “sentença”. Portanto, 

 
entrar nas práticas repetitivas desse terreno de significação não é uma 
escolha, pois o “eu” que poderia entrar está dentro delas desde 
sempre: não há possibilidade de ação ou reação fora das práticas 
discursivas que dão a esses termos a inteligibilidade que eles têm 
(BUTLER, 2015c, p. 255). 

 

 Os performativos têm forças diferentes se falados por 

pessoas/instituições diferentes, afinal, são inexistentes (no máximo raros) 

os casos de frustração/processo contra uma pessoa não médica que “errou 

o sexo” da criança9. Portanto, dizer “é menina/menino” precisa ser um 

procedimento convencionalmente aceito, precisa obedecer determinadas 

regras para produzir os efeitos que pretende. 

 Os performativos também são dependentes de “negociações” 

com as convenções – nossa terceira palavra destacada na citação de Butler. 

Ainda em nosso exemplo da intervenção médica, “o sexo” da criança tem 

apenas duas opções convencionadas não somente pela medicina, mas pela 

família, igreja, instituições de ensino, estado, pelo direito. Assim, tanto a 

declaração médica quanto a militante, sozinhas, não bastam para produzir 

a norma de gênero ou a subversão dela. “A performatividade deve ser 

entendida não como um ‘ato’ singular ou deliberado, mas, sim, como uma 

 
8 No sentido lacaniano do termo. 
9 Cf. <https://brasil.babycenter.com/thread/749595/o-medico-errou-o-sexo-do-meu-bebe>. 
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prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que 

nomeia” (BUTLER, 1993a, p. 2, tradução nossa). Mesmo as práticas 

alegadamente desconstrutoras precisam atentar para este aspecto da 

performatividade. Como diz Butler: 

 
a questão acerca do que estará excluído da norma estabelece um 
paradoxo, pois se a norma confere a inteligibilidade ao campo social 
e normatiza esse campo para nós, então estar fora da norma é 
continuar, em certo sentido, a ser definido em relação a ela [Assim, 
Butler alerta que] uma tendência nos estudos de gênero tem sido 
supor que a alternativa para o sistema binário de gênero seja a 
multiplicação dos gêneros [...] desviar-se da norma de gênero é 
produzir o aberrante exemplo que os poderes regulatórios (médico, 
psiquiátrico, e legal, apenas para nomear alguns) podem rapidamente 
explorar para alavancar a racionalidade de seu próprio zelo regulador 
continuado (BUTLER, 2014, p. 253, 254, 267). 

 

 Portanto, não basta nomear um gênero e/ou dizer que este 

gênero está fora das normas – isso seria estar ainda em relação às normas 

e, portanto, sendo produzido por elas justamente por meio dessa relação. 

Mas isso também não significa que não exista campo de ação. Inspirada por 

Derrida, Butler reconhece que o condicionamento e a negociação com a 

norma oferecem uma igual possibilidade de desconstrução. A noção de 

uptake (o ouvinte precisa reconhecer e capturar as intenções do falante 

para que o ato performativo produza seus efeitos pretendidos), como 

defendeu Ottoni (1990, p. 139), desloca o papel central do falante na 

definição do sentido. “O uptake é o lugar do ‘desmantelamento’ da 

intenção, o caminho próprio da ‘desconstrução’”, diz ele. Se a intenção não 

está assegurada, então, o sentido estará sempre adiado, sujeito a cada 

interação, esperando para emergir como um acontecimento. Esse 

predicado essencial de todo signo (falado ou escrito) de ser repetido (ser o 

mesmo) e, ao mesmo tempo, ser sempre outro (o mesmo na alteridade) – a 

iterabilidade – é o que aguarda pelo uptake. Aguarda que as pessoas numa 

interação linguística capturem suas intenções. E se aguarda pela captura do 

sentido é porque há o risco de que isso possa não acontecer. Essa 

“instabilidade”, esse risco permanente é o que abre possibilidades de 

interpretações outras justamente porque 
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o fato de que essa reiteração seja necessária é um sinal de que a 
materialização não é nunca totalmente completa, que os corpos não 
se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua 
materialização é imposta (BUTLER, 2007). 

 

 É por isso que “não há gênero sem reprodução de normas que 

coloquem em risco o cumprimento ou não cumprimento dessas normas”, 

diz Butler no trecho que escolhemos. Por isso também que, “é somente no 

interior das práticas de significação repetitiva que se torna possível a 

subversão da identidade” (BUTLER, 2015c, p. 250). O principal exemplo 

disso em “Problemas de gênero” é o caso da drag queen: “ao imitar o gênero 

a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero – 

assim como sua contingência” (BUTLER, 2015c, p. 237). O corpo sexuado 

masculino que performa o feminino revela as características imitativas do 

gênero (o que faz do corpo “um corpo feminino”) e, com isso, revela que o 

gênero, ele mesmo, é uma imitação constante – tanto o feminino quanto o 

masculino. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Este capítulo buscou demonstrar a relação entre o performativo 

austiniano e as influências de Derrida no modo como Butler desenvolve, 

de maneira singular, a noção de performatividade em sua Teoria da 

Performatividade de Gênero. Nosso intuito aqui não foi localizar Butler 

meramente como uma devedora desses pensadores, mas contribuir para 

recolocar o debate sobre a própria noção de performatividade, pois, como 

argumentamos e ressaltamos da própria fala da filósofa, algo não foi bem 

compreendido sobre a dual dimensão da performatividade. 

 Esta lacuna se dá, queremos sugerir, justamente pela ausência dos 

debates sobre a própria noção de performatividade. Este capítulo é um 

esforço neste sentido, uma tentativa de colaborar neste debate. É essa 

lacuna que nos faz tomar apressadamente a performatividade de gênero 

em Butler ora como algo em que se pode radicalmente escolher seu 

gênero, ora como algo em que ele está totalmente determinado em nossas 

vidas. É esta lacuna ainda que faz surgir algumas críticas apressadas que 

ajudam a obscurecer ainda mais nossa compreensão sobre a complexidade 
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da noção de performatividade. Eis que se tal noção é importante e 

pertinente à ação política, uma compreensão não apressada dela faz-se 

mais que necessária. 

 Um dos méritos de Judith Butler como teórica é justamente não 

cair nessas contradições, isto é, em não esperar que a linguagem seja uma 

mera representação de um mundo material, que nossa experiência com a 

norma esteja totalmente determinada sem qualquer possibilidade de ação 

e/ou que a subversão destas normas de gênero e sexualidade possa 

acontecer de modo externo aos seus mecanismos de produção e controle. 

Ela continua a dar robustez a sua noção de performatividade – as recentes 

reflexões sobre a relação entre performatividade, precariedade e 

democracia são um exemplo disso. Nós, pesquisadoras e pesquisadores 

em gênero e sexualidade, temos um desafio teórico e político de seguir o 

exemplo de Butler e fugir as simplificações e respostas rápidas. 
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C A P Í T UL O  1 0  

 

Corporeidades trans nas obras 
performativas de Juhlia Santos 
apresentadas na segundaPRETA1 
 
Marcos Antônio Alexandre  
 
 
 No prefácio de seu livro, “Cuerpos que Importan: Sobre los 

Límites Materiales y Discursivos del “Sexo””, Judith Butler, ao argumentar 

sobre as relações de gênero, nos apresenta alguns questionamentos: 

 
Mas, se não existe tal sujeito que decide sobre seu gênero e se, pelo 
contrário, o gênero é parte do que determina o sujeito, como poderia 
formular um projeto que preserve as práticas de gêneros, como os 
lugares da instância crítica? Se o gênero se constrói por meio das 
relações de poder e, especificamente, as restrições normativas que 
não apenas produzem, mas, além do mais, regulam os diversos seres 
corporais, como se poderia fazer derivar a instância desta noção de 
gênero, entendida como o efeito da restrição produtiva? Se o gênero 
não é um artifício que possa se adaptar ou se recusar a vontade e, 
portanto, não é um efeito da escolha, como poderíamos 
compreender a condição constitutiva e compulsiva das normas de 
gênero sem cair na armadilha do determinismo cultural? Como 
poderíamos precisamente compreender a recepção ritualizada por 
meio da qual essas normas produzem e estabilizam não só os efeitos 
do gênero, mas também a materialidade do sexo? E esta repetição, 
esta rearticulação, pode também constituir uma oportunidade para 
reelaborar, de maneira crítica, normas aparentemente constitutivas 
do gênero? (BUTLER, 2002, p. 13, tradução nossa). 

 

 As considerações de Butler se fazem fundamentais para as 

distintas possibilidades de leituras de “Se os Homens são Feitos do Barro 

 
1 Versões destas análises intituladas “Quando os corpos e as corporeidades implodem os olhares, as 
palavras e os sentidos” e “Dor estida: falas de Si, falas do Outro, falas de Nós” foram produzidas para o site 
Horizonte da cena e estão disponíveis em http://www.horizontedacena.com/quando-os-corpos-e-as-
corporeidades-implodem-os-olhares-as-palavras-e-os-sentidos/ e 
https://www.horizontedacena.com/dor-vestida-falas-de-si-falas-do-outro-falas-de-nos/ 

https://orcid.org/0000-0002-6441-307X
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Nós Somos Feitas da Lama” e “Dor vestida”, cenas-performances que trago 

para algumas reflexões dentro deste evento. 

 Os trabalhos foram apresentados no teatro espanca!. Espaço 

alternativo localizado na Rua Aarão Reis, no hipercentro de Belo Horizonte, 

que traz marcas singulares por se encontrar em uma área que foi 

revitalizada pela prefeitura do município, pelo fato de abrigar a Praça da 

Estação – conjunto paisagístico e arquitetônico da Praça Rui Barbosa –, uma 

região de passagem, um lugar de múltiplas encruzilhadas e pelo qual 

perpassam milhares de pessoas diariamente e que ainda, em pleno século 

XXI, abriga dezenas de sujeitos marginalizados. 

 Desde 16 de janeiro de 2017 vem sendo realizado no teatro 

espanca! a segundaPRETA, evento que surge na cidade como uma novidade 

e foi se consolidando rapidamente entre a comunidade negra local. Entre 

28 de setembro e 28 de outubro de 2019, foi realizada a sua oitava 

temporada e a nona temporada está sendo realizada de 9 de março a 20 de 

abril de 2020. A segundaPRETA surge como um espaço de encontro e de 

resistência, um “movimento-território-quilombo”, gestado por artistas 

negros e negras de campos de saberes distintos: artes visuais, cinema, 

dança, música, performance, teatro, vídeo-arte, etc. e que produzem uma 

arte comprometida com seus lugares de falas, também diversos, trazendo 

para discussão temas relacionados com os afetos e as sexualidades, as 

identidades, ideologias, memórias, subjetividades, etc. 

 Como movimento que veio para ficar as temporadas foram se 

fortalecendo e se converteram em instâncias de divulgação e 

ressignificação da arte negra produzida na cidade. Diversas propostas de 

trabalhos e intervenções artísticas têm sido apresentadas, demonstrando, 

além de variedade temática, alta qualidade entre um número expressivo de 

experimentos propostos, e o vasto campo de atuação dos artistas pretos 

locais, corroborando a assertiva de que existe uma intensa produção 

artística negra na cidade, revelando pesquisas relevantes embasadas em 

estéticas diferenciadas, voltadas para o campo do teatro e das suas 

interfaces. Desde seu surgimento, a segundaPRETA, que “surge numa 

segunda de Exu”, o senhor das encruzilhadas, “o princípio de tudo”, 

homenageia mulheres pretas vivas como podemos observar no fragmento 

abaixo extraído da Fala-Movimento-Manifesto, que é lida em cada dia, 

antes das apresentações que são nas noites de segunda de todas as 

temporadas: 
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Dona Ruth de Souza, a grande dama do teatro brasileiro foi nossa 
primeira homenageada. Em seguida, com Zora Santos aprendemos 
sobre os saberes nos alimentam o corpo e a alma. Também 
articulamos e reiteramos as nossas afrografias inspiradas em Leda 
Maria Martins. Com Ana Maria Gonçalves compreendemos sobre o 
poder da memória. Nas múltiplas escrevivências de Conceição 
Evaristo trilhamos caminhos de força e beleza. Com capitã Pedrina de 
Lourdes vivenciamos os conhecimentos ancestrais que nos 
atravessam. Zelamos pela difusão do conhecimento e pela 
preservação de nossa história com Maria Mazzarello, a Mazza. Agora, 
conduzidos pelos ensinamentos da professora Nilma Lino Gomes 
dialogamos sobre os saberes construídos nas lutas por emancipação 
(SEGUNDAPRETA, 2018a)2. 

 

 Os afetos, seus questionamentos e atravessamentos sempre 

estiveram presentes como propostas temáticas na segundaPRETA. Não 

obstante, as questões LGBTQI+ começam a aparecer na programação 

somente a partir da terceira temporada. Num primeiro momento, de forma 

sutil, indireta, mas, a partir da quarta temporada, como proposta central e, 

desde então, em vários experimentos cênicos. O meu recorte aqui, como já 

mencionei, se centra nos trabalhos “Se os Homens são Feitos do Barro Nós 

Somos Feitas da Lama” e “Dor Vestida”, ambos produzidos por Juhlia 

Santos, sendo o primeiro realizado em coautoria com Giovanna Heliodoro. 

Santos é uma artivista que trabalha em redes de movimentos de 

representatividade e resistência da cidade. Ela possui formação acadêmica 

em comunicação social, foi candidata a deputada estadual pelo PSOL/MG, 

é conselheira no Quilombo Manzo e representante em Minas Gerais do 

CATs – Circuito de Artes Trans. 

 “Se os Homens são Feitos do Barro Nós Somos Feitas da Lama” é 

uma cena-performance apresentado no contexto da quarta temporada da 

segundaPRETA, fechando o evento no dia 23 de abri de 2018. Trata-se de 

um potente trabalho protagonizado pelas atrizes trans Giovanna Heliodoro 

e Juhlia Santos, que nos traz reflexões contundentes acerca das identidades 

de gênero. Um trabalho em que as corpas subvertem palavras, rompem 

instâncias de silenciamentos e as invisibilidades dos sujeitos e das sujeitas 

trans. 

 
2 Há que se destacar que Rute de Souza falece em 28 de julho de 2019 e que a primeira temporada da 
segundaPRETA aconteceu de 16 de janeiro a 20 de fevereiro de 2017. A homenageada da nona temporada é 
Rosana Paulino, artista visual, pesquisadora e educadora. 
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 Três mulheres negras integram/dominam o espaço cênico com 

suas corporeidades. Daniele Milena, como uma equede e ao comando de 

um atabaque, instala e instaura o toque ancestral do tambor – elo de 

conexão com a Terra, o Aiyê, e com o Orum –, instrumento que rege a 

comunicação dos humanos com os orixás – inaugurando, na cena, o rito 

performático, e, a partir deste lugar, ela zela, cuida e rege as ações 

performáticas propostas pelas atrizes Giovanna Heliodoro e Juhlia Santos, 

por meio de seus corpos-identidades. “Corpos-identidades” aqui é a forma 

de legitimar e demarcar as subjetividades e as identidades de gênero que 

são trazidas durante a execução da performance e a partir da intervenção 

cênica das atrizes que, artisticamente, colocam seus corpos em destaque e 

em discussão diante do olhar do espectador. Desta forma, Giovanna 

Heliodoro e Juhlia Santos contribuem para a desconstrução das categorias 

de gênero, respondem e, ao mesmo tempo, colocam em debate, a partir de 

suas corporeidades, os questionamentos propostos por Butler. 

 As artistas explicitam a proposta do trabalho, argumentando que 

esse: 

 
consiste em uma performance que aborda questões sobre a 
higienização social no que tange à raça e ao gênero. As imposições 
sociais lançadas ao negro com um recorte no gênero trans, são 
questionadas de forma não-panfletária, a fim gerar liberdade de 
pensamentos e reflexões referentes ao tema. O projeto é 
protagonizado por duas artistas travestis negras que convidam 
mulheres cis negras, lésbicas oriundas do Kilombo Manzo. A 
performance demonstra temas pertinentes nesse tempo da caça à 
gênero e raça (SEGUNDAPRETA, [2018b]). 

 

 É interessante observar o engajamento das atrizes em relação à 

potência e ao lugar de transformação exercido pela arte que representam. 

Conscientes de suas representatividades, elas se autodeclaram como 

artistas travestis negras, reforçando assim, seus lugares de fala e de 

legitimidade dos discursos que elas trazem para cena; discursos esses que 

não se expressam por meio de palavras, mas de seus próprios corpos que 

vão se desnudando diante do olhar da plateia, instaurando outros espaços 

simbólicos de ocupação e de reverberação para os espectadores presentes. 

Ambas as atrizes adentram o espaço de “representação” e cada uma ocupa 

um lado da sala, de onde performatizam ações corpóreas, individualizadas, 

mas que se complementam nas ações-corpos uma da outra. Seus corpos 
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são, o tempo todo, reconfigurados em cena, “obrigando” o espectador a 

ressignificar cada gesto que elas propõem. 

 O ato de despir-se, metafórica e metonimicamente, inaugura 

sentidos múltiplos: Giovanna, várias vezes, vai em direção do público e, 

muito próxima, quase toca em alguns espectadores com o seu corpo, 

repetindo o gesto de examinar as suas próprias celulites; Juhlia maquila seu 

rosto com pancake preto, numa tonalidade bem mais escura que a sua pele, 

e “lambuza” os lábios de batom vermelho – corpo-clown?–; Giovanna se 

“embranquece” bebendo vorazmente o leite de uma garrafa de plástico 

branca – uma imagem simbólica que reitera a ação da branquitude sob a 

corporeidade negra –; Juhlia depila sua parte íntima. São gestos-mensagens 

sublimados e que superam quaisquer palavras, mas dizem muito dos 

lugares dos corpos silenciados que representam, refletindo sobre as 

identidades de gênero e/ou racial das atrizes. As imagens vão se 

sobrepondo umas às outras, fazendo com que o espectador não tenha 

tempo de “digerir” o impacto de cada uma; são imagens “decifrem-me ou 

devoro-os” e, de fato, somos devorados pelos gestos/imagens que 

ultrapassam o lugar de representação da performance. 

 As imagens “individuais” das atrizes se exacerbam cada vez mais, 

até que se transformam em uma imagem sublimar, quando ambas, 

começando por Juhlia Santos, encetam a se enlamear num processo de 

travestir os seus corpos com barro-lama. Esta é uma evocação da senhora 

da lama, Naña Buruquê - a deidade que representa a síntese dos elementos 

primordiais e que justifica a ideia de “começo, meio e fim” - a dona da lama 

da qual surgimos como seres humanos. Há que se recuperar a sonoridade 

ancestral do tambor trazida para a cena por Daniele Milena –, 

ressignificando os sentidos que possam sugerir os vocábulos “barro” e 

“lama” e fundamentando o título da performance. Seria o barro mais 

“nobre” que a lama? Respostas que deixo para reflexão… 
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FIGURA 1 - JUHLIA SANTOS E GIOVANNA HELIODORO 
FONTE:  PABLO BERNARDO (2019) 

 

 A imagem-gesto final transcende o espaço cênico e rompe as 

fronteiras das palavras e das falas-verbo: com os corpos completamente 

enlameados, as atrizes pegam panos brancos e vão em direção à plateia, 

entregando-os para pessoas presentes, selecionando, entre essas, alguns 

homens como se quisessem que houvesse uma gama de 

representatividade diferenciada – corpos cis, mas com tipos físicos 

distintos e com mais ou menos melanina na pele. Assim que entregam 

todos os panos, elas se deitam e ali ficam à espera, até que todos entendam 

que cada pessoa que recebeu o pano deverá limpar a lama que entranhou 

(ficou entranhada) em seus corpos (das atrizes e, simbolicamente, de toda 

a plateia). Dá-se início ao processo de visibilidade daqueles corpos a partir 

da “limpeza” da lama. As mulheres e aqueles homens, escolhidos a dedo, 

têm a função de limpar os corpos das atrizes, ou, talvez, quem sabe, de dar 

vazão, pelo ato de “limpeza” física e simbólica, às suas potencialidades, 

identidades, subjetividades… possibilidades de leituras múltiplas. 
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FIGURA 2 – FOTO DE PABLO BERNARDO 
FONTE: PABLO BERNARDO (2019) 

 

 Dos corpos/corpas e das corporeidades destas mulheres trans 

negras trazidos para a cena implodem as palavras-testemunho de Juhlia 

Santos, ao responder sobre o alcance do trabalho apresentado, no 

momento do debate realizado no dia 23 de abril de 2018 na segundaPRETA: 

 
Nós, Giovanna e Juhlia, “podemos falar”, mas porque estamos num 
lugar de passibilidade social. “Falamos bem”, “nos vestimos bem”, 
somos acadêmicas, tivemos possibilidades de acesso. Elas 
perguntam: vocês escutariam nossas outras manas que estão se 
prostituindo nas ruas, que “não falam bem”, “não se vestem bem” e 
não são acadêmicas? (SANTOS, 2018)3. 

 

 Suas palavras dizem mais que qualquer discurso crítico. Eu, 

partindo de meu lugar de homem negro cis e exercitando o meu olhar de 

crítico, só posso tentar falar com elas, as atrizes, argumentando – e 

tomando de empréstimo parte do título da obra de Judith Butler – que seus 

corpos/corporeidades, sim, importam e, mais que isso, que suas 

corporeidades transcendem o espaço de realização do trabalho artístico e 

 
3 Transcrição feita pelo autor durante a discussão com as atrizes no debate realizado após a apresentação 
na segundaPRETA no dia 23 de abril de 2018. 
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da representatividade que têm alcançado os trabalhos apresentados na 

segundaPRETA. 

 Pensando nas representatividades dos corpos e das corpas de 

suas manas que Juhlia Santos volta a se apresentar, agora num experimento 

solo na sétima temporada da segundaPRETA. Nesta nova performance, 

intitulada “Dor vestida” e apresentada no dia 25 de março de 2019, a artista 

nos oferece como sinopse: 

 
Entrega e presença. Não pensar para justamente estar, de fato, na 
ação. Isso é um convite. O que fazer com essa dor? Você tem? 
Imaginei, idealizei? Criar uma ideia que encobre com um véu a sua 
presença, que é encoberta por um véu, me desvia pra onde não faz 
bem. Existem desvios tenebrosos também. 29 garrafas de água, fonte 
diretas da vida. O buquê, a corpa no vestido branco, música. Um 
convite à imagem do movimento interno que passei, expurgando 
dores, prisões, horrores, tradições. Uma vivência que me reverbera 
por dentro, pra dentro, saindo até pra fora. Ponho meus medos 
líquidos, incrustados, a serem lavados nessa comunhão, conjunta 
sempre (SEGUNDAPRETA, 2019). 

 

 Com este trabalho, a artista, mais uma vez, traz para o palco do 

teatro espanca! de forma forte, contundente e sensível a temática LGBTQI+, 

e, novamente, Juhlia Santos, como a sujeita implicada no discurso cênico-

performativo, o aciona e o dirige à plateia de forma implicada com a sua 

enunciação, com o seu lugar de fala, expressando-se artisticamente e a 

partir de uma perspectiva de dentro, assim como o havia em “Se os 

Homens são Feitos do Barro Nós Somos Feitas da Lama”, em companhia de 

suas parceiras de cena Giovanna Heliodoro e Daniele Milena, 

demonstrando espaços pelos quais as suas corporeidades transitam e/ou 

tendem ser encaixadas socialmente, desconstruindo estes lugares e 

pautando irrefutavelmente como seus corpos/corpas devem ser 

visibilizados. 

 Teatro é experiência. Assistir “Dor Vestida” é uma experiência que 

afeta a plateia presente e para escrever qualquer texto faz necessário 

expressar o quanto me senti “afetado” pela presença da atriz-performer em 

cena. Como “espectador” deixei o Teatro Espanca em estado de 

contemplação, meio silenciado e gritando muito internamente pelo que 

pude presenciar no espaço. O público disposto em círculo no espaço, 

observa as vinte e nove garrafas de água (fonte diretas de vida, nas próprias 
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palavras fornecidas pela sinopse), muito bem distribuídas também em 

forma circular no “palco”, e um pequeno banco com um buquê de flores 

brancas. O que viria a ser presenciado? Um ritual de iniciação? 

 

 
FIGURA 3 – CENA DO SEGUNDAPRETA 
FONTE: PABLO BERNARDO (2019) 

 

 Teatro é presença, teatro se faz no presente, teatro é jogo, teatro 

é rito. Para Patrice Pavis, a “presença estaria ligada a uma comunicação 

corporal ‘direta’ com o ator que está sendo objeto da percepção” (PAVIS, 

2008, p. 305). Esta “comunicação corporal ‘direta’” a qual se refere Pavis é o 

ponto central que o público teve a oportunidade de observar com Juhlia 

Santos em estado de performance-presença em cena. O que se vê é um 

fluxo constante de sentimentos múltiplos que são, como um coquetel 

molotov, lançados para a plateia que se sente bombardeada em todos os 

sentidos. A presença da atriz em si, gera e é provocadora de dimensões 

múltiplas e amplificadas de experiências. Seu corpo – ou falando com a 

artista, sua corpa – adentra o espaço (tra/re)vestido num enorme tecido 

branco que nos remete a um vestido de noiva, que se converte em uma 

imensa grinalda e que é, imediatamente, ressignificada pela plateia. O aqui 

e o agora da cena é experienciado em cada movimento provocado pelo 
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corpo/corpa vivo em presença, que implode os sentidos no (e do) 

espectador, exacerbando formas recônditas de subjetividades. De quem é 

esta dor? Dela, minha, nossa, de outres? O que está por trás de cada 

gestualidade trazida para a cena-ritual? Quem decretou que as mulheres 

trans podem ou não vivenciar, experienciar, e mesmo, sonhar com o 

matrimônio e os ritos das bodas? 

 

 
FIGURA 4 - JUHLIA SANTOS 
FONTE: PABLO BERNARDO (2019) 

 

 A cena-rito das vinte nove garrafas potencializa ainda mais as 

dores que vão sendo corporificadas por meio do corpo da atriz em 

performance. Juhlia Santos ocupa todo o espaço, expande-se com sua 

presença, imprime com gestos fortes, lança o seu olhar fundo nos olhares 

perdidos da plateia, se joga com seu corpo pelo espaço rebatendo-se, 

tocando em seu corpo, em seu sexo como se estivesse bradando a sua 

existência para todos, a sua corporeidade. Evidencia-se a necessidade 

urgente de naturalização de seu corpo e de todas as suas companheiras. E 

isso é realizado convidando algumas pessoas presentes a pegarem uma das 

garrafas dispostas no espaço para lavar o seu corpo e todos o fazem, cada 

qual a sua maneira, de maneira intensa e cheios de emoção. 
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 Por meio deste ato provocativo, assim como a atriz o havia feito 

em “Se os Homens são Feitos do Barro Nós Somos Feitas da Lama”, quando 

ela e Giovanna entregam aos presentes panos brancos para limpar os seus 

corpos enlameados. Juhlia faz com que cada pessoa ali presente reviste o 

seu corpo e veja nele algo que transcende, e muito, a sua genitália. “Ponho 

meus medos líquidos, incrustados, a serem lavados nessa comunhão, 

conjunta sempre”. Falar das simbologias da água – purificação, nascimento, 

vida – torna-se a meu ver irrelevante. É mais interessante deixar os 

caminhos abertos para as interpretações do leitor e de seus futuros 

espectadores. 

 A performance de Juhlia Santos, como tem demonstrado as 

poéticas dos corpos negros contemporâneos, além de mexer com as 

subjetividades e fazer emergir afetos e afetividades entre os presentes, 

cumpre com a função política de humanizar os corpos, as identidades e 

presenças dos sujeitos/corpas trans, como nos chama a atenção o 

professor e pesquisador Carlos Magno Camargos Mendonça: 

 
As performances visuais de pessoas trans são narrativas de resistência 
em que o sujeito fala por si mesmo, coloca seu próprio corpo em ação. 
Essas narrativas negociam a relação dos sujeitos com o mundo, 
restabelecendo os padrões de subjetivação e combatendo o 
preconceito (MENDONÇA, 2015). 

 

 Falar de si aqui é falar do Outro, é falar com o Outro, é falar com 

o Outro que habita o Nós. Ao trazer o seu corpo para a cena, Juhlia Santos 

fala com as suas e cada gesto e partitura física que a artivista traz em suas 

ações seus discursos são amplificados. Em seu livro “Olhares Negros: Raça 

e Representação”, bell hooks elenca algumas mulheres negras radicais e 

argumenta que: 

 
Sujeitas negras radicais tiveram que se educar para a consciência 
crítica, lendo, estudando e se envolvendo com a pedagogia crítica, 
ultrapassando as fronteiras para obter o conhecimento de que 
precisamos. As raras mulheres negras radicais que começaram 
organizações e grupos estão tentando construir uma base coletiva 
que apoiará e tornará o seu trabalho possível. Muitas dessas mulheres 
criam espaços de resistência que são o mais distante possível de 
instituições conservadoras, com o objetivo de sustentar seus 
compromissos radicais. Aquelas de nós que permanecem em 
instituições que não apoiam os nossos esforços de ser sujeitas 
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radicais são atacadas diariamente. Nós perseveramos porque 
acreditamos que nossa presença é necessária, é importante (hooks, 
2019, p. 122). 

 

 Sem dúvida, os trabalhos desenvolvidos pela artista aqui discutida 

e apresentada, cumprem com os preceitos propostos por hooks. Juhlia 

Santos têm a consciência de que seus trabalhos corporificam a diversidade 

de gênero. Sua obra é Manifesto e, como manifesto, não deixa de retratar 

as situações pelas quais os corpos e corpas trans são atravessados por 

movimentos e atos de violências que se fizeram presentes no passado, que 

se fazem latentes no presente, mas que devemos estar atentos para não 

sigam em pauta como prática sistêmica da branquitude heteronormativa 

cis. É o que as ações performativas de Juhlia Santos reivindicam, e para 

corroborar as minhas reflexões, para buscar me alinhar com as artistas e as 

suas e para ainda demonstrar – ou reivindicar – que suas ações e discursos 

estejam em todas as instâncias elocutórias de transmissão de 

conhecimentos, saberes, poder, retomo as palavras da professora e 

pesquisadora Dodi Leal da Universidade do Sul da Bahia: 

 
Pensei durante muito tempo (cheguei até a fazer enquete em rede 
social): seria uma configuração de TRAVESTI DOUTORA ou 
DOUTORA TRAVESTI? O que importa aqui é demonstrar que nós 
pessoas trans estamos tomando de assalto o saber científico sobre os 
nossos corpos e, ainda, estamos produzindo novas teorias, a partir de 
nossas vivências, com representatividade, tendo intuito não de 
sofisticar o controle do corpo trans, mas romper com as diretrizes 
institucionais sobre nossos corpos, revelando que há mais 
transgerneridades entre os corpos do que se supõe! (LEAL, 2018, p. 
33). 

 

 Este “tomar de assalto” a que se refere Dodi Leal é o que justifica 

a arte política e as ações performativas de Juhlia Santos em “Se os Homens 

são Feitos do Barro Nós Somos Feitas da Lama” e “Dor Vestida”, como 

também “A Mula Lata”. 
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FIGURA 5 - A MULA LATA. FRAGMENTOS DE EXPERIMENTO CÊNICO! QUANDO NOSSAS CORPAS 
CARNAVALIZADAS VÃO TER ESPAÇO?! 
FONTE: FACEBOOK DE JUHLIA SANTOS (2019) 

 

 Apesar de este trabalho não ter sido apresentado dentro do 

contexto da segundaPRETA, eu deixo as suas imagens e a sinopse para 

futuras reflexões, para convocar e reforçar aqui toda a potencialidade que 

a obra da atriz traz em si e convoca: 

 
A corpa sujeita, o estereótipo carnavandalizado aceito bem quisto 
somente por 4 dias do ano. A entrega à liberdade, um convite à 
pluralidade e multiplicidade das corpas pretas sujeitas, a mula que 
carrega no lombo penas e glitter que cobrem marcas de dor. Os 
atravessamentos da corpa sujeita, sujeita ao olhar de repúdio, sujeita 
à busca da matriz que um dia imposta mente foi lhe dada, sujeita ao 
toque invasivo não concedido. Pernas, músculos, tetas, pele e pau. A 
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quebra das expectativas dadas ao corpo forte, viril do que um dia 
amargamente pertenceu. A mula lata e um convite a pensar quais 
lugares tensionados são destinados a seres de fato dissidentes. 
Descrição: começa a se ouvir um som que experimenta o samba junto 
do eletrohouse quando a mulata entra em cena carregando uma 
sacola e ali deposita sobre o chão adereços e um banner onde é 
escrito a mula lata. embalada pelo som ela começa a se preparar para 
"fantasia de carnaval" onde em meio à confusão sonora faz poses 
tradicionais das grandes passistas e quando menos se espera 
percebe-se em suas expressões faciais o descontentamento em estar 
ali exposta zootificada, até que depois de pronta coberta de cores e 
indumentárias ela carrega o fardo da placa escrita a mula lata. O som 
segue e ouve- se dizer: essa noite ela não vai sambar para vocês! 
(Sinopse fornecida por Juhlia Santos em 6 de novembro de 2019)4. 
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C A P Í T UL O  1 1  

 

Masculinidades e feminilidades em debate 
na pedagogia teatral 
 
Guaraci da Silva Lopes Martins  
 
 
 O presente texto visa o aprofundamento da análise sobre as 

contribuições do teatro na promoção de novos conhecimentos 

relacionados às identidades de gênero e sexuais, em uma perspectiva da 

desestabilização de normas sociais restritivas e excludentes. Para tanto, 

fundamentei-me em autores com estudos concentrados na pedagogia 

teatral e nos estudos de gênero, cabendo ainda informar que recorri à 

descrição reflexiva de dois processos cênicos desenvolvido por estudantes 

do Ensino Médio inseridos em uma determinada escola da rede pública 

paranaense. As encenações selecionadas ocorreram sob a orientação de 

estagiários matriculados no terceiro ano do Curso de Licenciatura em 

Teatro ofertado pela Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Campus 

de Curitiba II. Esta ação pedagógica foi acompanhada por mim, em virtude 

da atuação como professora do Estágio Supervisionado I, quando esta 

etapa acadêmica é desenvolvida no ensino básico, de acordo com a matriz 

curricular do referido curso. Cabe esclarecer que, o projeto de estágio 

elaborado por dois acadêmicos se propôs à contribuir na discussão de 

variadas questões sociais e valores humanos, incluindo-se os processos 

discriminatórios que permeiam as relações de gênero. 

 As abordagens biomédicas apresentadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) deixam de lado a experiência subjetiva da 

sexualidade que envolve aspectos individuais, sociais, políticos e culturais 

que carregam em seu bojo uma vivência e historicidade. Ou seja, as 

concepções teóricas fundamentadas nos temas transversais dos PCN 

tratam sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo escolar, 

principalmente a partir da prevenção da gravidez entre as adolescentes e 

às doenças sexualmente transmissíveis com enfoque mais direcionado 

para a AIDS. Contudo, a abordagem sobre gênero e sexualidade que se quer 
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crítica, extrapola a prevenção da gravidez ou a manutenção da saúde, pois 

requer questionamentos e posicionamentos sobre os processos 

institucionais e discursivos que contrariam a pluralidade dessas categorias. 

 Sabe-se que, as múltiplas instâncias sociais, entre elas a escola, 

recorrem a uma pedagogia das relações sociais do feminino e do 

masculino, por meio de estratégias que reiteram identidades e práticas 

hegemônicas, enquanto subordinam, negam ou recusam outras narrativas 

identitárias. César (2010) evidencia que pesquisas realizadas com docentes 

e estudantes demonstram a necessidade de uma formação específica sobre 

o assunto, sobretudo em função da diversidade sexual presente no 

contexto escolar.   

 
entretanto, para esta instituição que nasceu disciplinar e 
normatizadora, a diferença, ou tudo aquilo que está fora da norma, 
em especial, a norma sexual, mostra ser insuportável por transbordar 
os limites do conhecido (CESAR, 2010, p. 71-72). 

 

 Neste contexto, na quase totalidade dos discursos, das políticas 

curriculares e das práticas, processa-se uma naturalização tanto da família 

como da heterossexualidade.  Para Louro (1999, p. 135), “é negada a 

possibilidade de que os sujeitos possam ter como objeto amoroso e de 

desejo alguém de seu próprio sexo”. De fato, em geral as propostas e os 

projetos de ensino silenciam sobre a relação afetiva e sexual homossexual, 

tendo como pressuposto a sua inexistência. 

 Em sua maioria os currículos de graduação com enfoque na 

docência, não contemplam os estudos teórico-metodológicos com 

enfoque nas relações de gênero e as múltiplas sexualidades. Nesta direção, 

aos cursos de formação docente inicial e continuada cabem o investimento 

em projetos político e pedagógicos voltados para o conhecimento mais 

aprofundado sobre esta temática.  Afinal, de acordo com Freire (2004, p. 

95), “como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua 

ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o 

que não sei”. Ou seja, uma pedagogia comprometida com o conhecimento 

do estudante está intimamente atrelada à adequada formação do professor: 

um ser do e no mundo e que expressa a sua interação e influências 

adquiridas nas relações sociais.  Como afirma Giroux (2002), os professores 

devem ultrapassar papéis de meros transmissores de informação, uma vez 
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que são produtores culturais, profundamente implicados nas questões 

públicas. 

 Pois bem: com as novas tecnologias, antes do nascimento, o 

corpo da menina ou do menino já está inscrito em um campo discursivo 

determinado na e pela configuração ideológica, estruturada por uma rede 

de pressuposições sobre comportamentos, gostos e subjetividades que 

estruturam as performances de gênero. Para Butler (2001), esta construção 

não apenas ocorre no tempo, mas, ela própria, é um processo temporal que 

atua através da reiteração de normas que vão além de qualquer indivíduo 

em particular e estabelecem o palco para a inteligibilidade de qualquer 

ação ou elocução. Em Berenice Bento (2006) lemos que o corpo é um texto 

socialmente construído, um arquivo da história do processo de produção-

reprodução sexual que ganha inteligibilidade por intermédio da 

heterossexualidade condicionada e circunscrita pelas convenções 

históricas. Neste sentido, é válida a afirmação de que partimos de uma 

noção de corpo como alvo passivo sobre o qual se inscreve um conjunto 

de significados culturais, reforçando a ideia de uma essência naturalmente 

masculina ou feminina, inscrita na subjetividade dos corpos construídos 

sob proibições e afirmações. 

 Neste momento, considero oportuna a análise descritiva da 

proposta cênica elaborada por um dos acadêmicos em processo de estágio 

supervisionado na área do teatro. Esta ação pedagógica se fundamentou no 

Teatro do Oprimido (T.O.) desenvolvido por Augusto Boal, tendo como 

objetivo a vivência e o debate em sala de aula sobre distintas situações 

marcadas pela opressão. O T.O. foi criado no início da década de 1970, a 

partir das discussões e experimentações voltadas para a oposição e a 

resistência do contexto autoritário e de censura política instalada no país 

no ano de 1964. Sempre comprometidos com propostas de igualdade, 

justiça social e libertação humana, mesmo após a instalação da ditadura 

militar brasileira, Boal e o seu grupo de teatro mantiveram formas de se 

contraporem e denunciarem aquele contexto marcado por injustiças e 

desigualdades sociais. O T.O. se estabeleceu como um método teatral que 

coloca em xeque os muros hierárquicos que separa atores e plateias, 

operando com base em um processo horizontal e coletivo para a 

construção dos personagens e de peças voltadas para o desvelamento de 

práticas opressoras retiradas da vida cotidiana. 
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 Nesta perspectiva, após a realização de exercícios com enfoque 

na expressão corporal e na expressão vocal, este estagiário iniciou a 

regência orientando uma turma composta por mais ou menos 30 (trinta) 

estudantes à subdivisão em grupos menores. Em seguida, ele solicitou a 

cada um dos grupos à compartilhar situações baseadas na relação entre 

opressor x oprimido e vivenciadas na vida escolar e/ou fora dela. Após esta 

atividade, todos passaram à elaboração de um roteiro baseado em uma das 

histórias selecionadas pelos próprios integrantes. Na aula seguinte, aqueles 

jovens foram orientados no processo de aperfeiçoamento do roteiro 

iniciado na aula anterior.  A seguir, envolveram-se no processo de 

improvisação das cenas. Antes do término daquela regência, foi solicitada 

a organização de um único círculo, para o compartilhamento das histórias 

criadas coletivamente e norteadoras das improvisações a serem 

apresentadas. Naquele momento, distintas situações marcadas pela 

discriminação e pela exclusão social, fizeram-se presentes, tais como: 

homofobia, machismo e racismo. Em sua maioria, houve um acréscimo de 

personagens nas histórias originais, para melhor adequá-las ao total de 

membros de cada um dos grupos. Isto significa, que cenas distintas se 

integraram à história inicialmente contada, sem que esta perdesse a sua 

ideia central. 

 No último dia de regência daquele estagiário, os estudantes 

tiveram a oportunidade de apresentar aos próprios colegas de turma as 

encenações baseadas em um roteiro previamente elaborado, cada qual 

envolvendo questões sociais distintas. Saliento que todas as pessoas — 

independentemente de serem ou não profissionais do teatro — podem 

levar para o espaço cênico, as múltiplas possibilidades de manifestação da 

vida; reinventando-se, recriando e expandindo as suas capacidades 

criativas, expressas por meio de uma atividade espontânea sem um fim 

específico a não ser a própria prática a ela inerente. Neste sentido, as 

improvisações teatrais deixam de ser uma técnica ou um domínio de 

especialistas, e o seu fazer passa a ser compreendido como uma relação de 

trabalho a ser construída no ato da criação. 

 Para melhor exemplificar, destaco o trabalho de um dos grupos, 

composto por quatro estudantes que, no espaço da cena, apresentaram 

inicialmente um casal aguardando ansiosamente a filha que fazia 

aniversário. Ao chegar em casa, a jovem apresentou aos pais, a colega que 

a acompanhava. Contudo, o casal percebeu a relação homoafetiva entre 
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ambas, fato este gerador de um clima desagradável no ambiente. Após 

alguns instantes, a filha tentou expor os seus sentimentos, mas logo foi 

interrompida pela mãe que, utilizando-se de palavras agressivas expulsou 

a companheira. Diante do comportamento marcado pelo pré-conceito, a 

aniversariante se retirou com a colega, sem deixar de expressar a sua 

revolta informando que jamais retornaria àquela casa. Após esta cena, o pai 

manifestou, por meio de gestos e do olhar, a sua reprovação quanto ao 

comportamento da esposa, retirando-se em seguida. 

 A cena apresentada por esses adolescentes é um convite à 

reflexão sobre a ação essencialmente política daqueles que contrariam as 

idealizações estabelecidas aos gêneros e se constroem no espaço da 

resistência às normas regulatórias. Parafraseando Louro (2008), o efeito e o 

impacto de suas experiências são fortemente políticos, pois este 

deslocamento afeta, não apenas as suas próprias vidas, mas repercute na 

vida de seus contemporâneos, sobretudo pela desestabilização de cânones 

e convenções culturais. Ou seja, ao revelar a sua identidade sexual, a jovem 

aniversariante representada na cena acima descrita, desafiou a 

heterossexualidade hegemônica e potencializou oportunidades críticas de 

questionar os rígidos limites que governam as noções culturalmente 

inteligíveis de se estar no mundo. Na mesma medida, a cena evidenciou 

que determinados gestos e comportamentos, assim como, modos de ser e 

de viver o próprio gênero e sexualidade se mantém como alvo constante 

de controle e vigilância. Parafraseando Foucault (2004), na sociedade da 

norma, cada detalhe descrito pelo corpo é medido e, quando considerado 

inadequado, imediatamente é censurado, desarticulando-o e 

recompondo-o em nome de uma disciplina que tende à fabricação de 

corpos dóceis e submissos. Os procedimentos disciplinares estão em todos 

os focos de controle disseminados na sociedade contemporânea que faz 

de cada indivíduo um caso, algo a ser descrito, analisado, medido, 

comparado, adestrado, corrigido, normalizado, excluído. 

 
As formas idealizadas dos gêneros geram hierarquias e exclusão. Os 
regimes de verdades estipulam que certos tipos de expressões 
relacionadas com o gênero são falsos ou carentes de originalidade, 
enquanto outros são verdadeiros e originais, condenando a uma 
morte em vida, exilando em si mesmo os sujeitos que não se ajustam 
às idealizações (BENTO, 2006, p. 94). 
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 Ao longo da sua história, a Igreja considerou o casamento como 

uma união de amor entre homens e mulheres, para toda a vida e com o 

objetivo de procriar e educar as crianças. Weeks (2001) nos mostra que 

somos herdeiros da tradição absolutista, movida pela concepção de que as 

forças perturbadoras do sexo podem ser controladas apenas por uma 

moralidade cristalinamente definida e inscrita em instituições sociais: o 

casamento, a heterossexualidade, a vida familiar e a monogamia. Em 

contrapartida, Braga (2012), nos confidencia que a distinção biológica é 

apenas o ponto de partida para a construção social do que é ser homem ou 

ser mulher, pois sexo é um atributo biológico, enquanto gênero se refere a 

uma construção histórica e social. 

 
É importante enfatizar essa distinção de conceitos (biológico x 
cultural) porque, como não se trata de fenômeno puramente 
biológico, ocorrem mudanças na definição do que é ser homem ou 
mulher ao longo da história e em diferentes regiões e culturas. Desse 
modo, se as relações homem e mulher são um fenômeno de ordem 
cultural, elas podem ser transformadas (BRAGA, 2012, p. 210). 

 

 Nos últimos anos, convive-se com mudanças significativas no 

que se refere à representações e práticas sociais que contrariam conceitos 

abalizados na família patriarcal, composta por um homem e uma mulher 

unidos pelo casamento. A visibilidade gay, lésbica, bissexual, travesti e 

transexual se ampliou no período em que a preocupação com os direitos 

humanos ganhou destaque, especialmente no final do século XX, quando 

surgiram, em vários países, reivindicações pelo direito de manifestar o seu 

gênero e a sua sexualidade para além da heterossexual-reprodutiva, sem 

qualquer constrangimento.  Em sua investigação sobre novos arranjos 

familiares, Luiz Mello (2005) se refere à variedade histórica que evidencia 

as dificuldades de construção de conceitos gerais e unívocos de família e 

de casamento. 

 O autor discute sobre o gradativo aumento de gays e lésbicas que 

decidem de variadas formas tornarem pública a sua orientação sexual, “não 

omitindo de seus parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, a 

existência de um cônjuge do mesmo sexo em suas vidas, numa atitude 

claramente política” (MELLO, 2005, p. 21). A luta política pelo 

reconhecimento de suas relações afetivo-sexuais estáveis como sendo de 

ordem familiar, é o resultado do fortalecimento da dissociação da 
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sexualidade das demais esferas do casamento e da reprodução, em direção 

ao entendimento mais amplo da família e dos cônjuges como construções 

socioculturais dinâmicas e mutáveis. Uma das consequências mais 

significativas da subversão da lógica dicotômica voltada para a ideia 

singular de masculinidade e de feminilidade, se encontra na possibilidade 

que se abre para a compreensão e inclusão das múltiplas formas de 

constituição dos sujeitos, nas distintas esferas sociais. 

 Importante mencionar que, a cadeia da história não se estabelece 

pela sucessão de fatos, mas pela sucessão de ideias, desejos, sonhos, 

anseios e necessidades. Isto significa que, todas as pessoas possuem a 

necessidade latente de representar na fantasia a realidade desejada, em 

oposição à vida cotidiana. Neste sentido, a ilusão pode não interferir 

diretamente sobre a realidade; entretanto, na medida em que modifica a 

atitude subjetiva para com a realidade, indiretamente a modifica. Em 

especial as atividades dramáticas requisitam a utilização e o 

desenvolvimento da capacidade do sujeito de resolver problemas 

(conflitos) que resultam na ampliação da habilidade de fazer opções 

conscientes, propiciando o processo de pensamentos reflexivos, críticos e 

propositivos. O teatro solicita a presença total dos seus 

jogadores/criadores, possibilitando a integração do indivíduo consigo, 

assim como, o deslocamento do eu para com o outro, em um exercício de 

alteridade, sobretudo pelo estabelecimento de parcerias, quando todos 

têm a oportunidade de pensar, realizar, avaliar e redefinir juntos os 

objetivos a serem atingidos. 

 Por esta razão, o ensino do teatro, é essencial em todas as 

propostas pedagógicas comprometidas com a apreciação estética da 

realidade.  Concordo com Araújo (2006, p. 06), segundo o qual [...] “na sala 

de aula deve haver um fazer e um refazer das condições necessárias para 

que aos educandos seja possível mostrar voz e presença ativas”. Em seu 

artigo sobre Teatro e Educação na escola pública, Carmela Soares (2006) 

defende que o verdadeiro aprendizado se encontra no campo das relações, 

no enfrentamento de mundo e de valores diferentes, na negociação de 

ideias, no redimensionar constante de si mesmo e do seu entorno. Cabe 

evidenciar a potencialidade do teatro no sentido de direcionar o olhar do 

sujeito para além de uma visão pré-determinada e estabelecida da 

realidade, na medida em que esta linguagem artística proporciona a 

oportunidade da transcendência dos limites estabelecidos na vida em 
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sociedade. Para Boal (2007) o debate, o conflito de ideias, a dialética, a 

argumentação e a contra-argumentação - elementos comuns em um 

processo cênico-criativo – estimulam, aquecem, enriquecem e preparam 

os sujeitos nele envolvidos para atuarem na vida em sociedade. 

 Em seu dinamismo, a arte teatral proporciona a utilização de 

variados recursos no processo criativo.  Especialmente o professor de 

teatro pode se utilizar de textos já elaborados existentes no imenso 

repertório de obras dramáticas nacionais ou estrangeiras, assim como 

naquelas baseadas na criação coletiva. Artigos de jornais, filmes, 

documentários, contos, fragmentos de texto, histórias de vida, composição 

musical, provérbios, situações do cotidiano, dentre outros, também são 

igualmente importantes para o desenvolvimento de um processo cênico a 

ser apresentado em um espaço de teatro tradicional ou alternativo, 

incluindo-se a sala de aula. Parafraseando Ferreira (2012), não é necessário 

um edifício teatral ou um palco para se fazer teatro, pois ele acontece no 

estabelecimento do jogo teatral, o qual requer um espaço vazio a ser 

preenchido pelos corpos, vozes, ações, gestos e movimentos dos alunos-

atores em jogo, em relação. 

 No entendimento de Soares (2006), se nos basearmos em um 

modelo ideal, com condições ideais de recursos, espaço e tempo para 

ensinar teatro dentro da escola pública, concluiremos que é impossível 

desenvolver os conteúdos específicos desta subárea da arte, especialmente 

na rede pública de ensino. “Podemos e devemos buscar sempre o melhor, 

condições melhores, relações melhores, melhores professores, melhores 

escolas” (SOARES, 2006, p. 100). Por outro lado, a falta de um espaço 

adequado não deve afastar as possibilidades do professor desenvolver em 

sala de aula, atividades cênico-pedagógicas efetivas, ainda que para isso 

seja necessário afastar as carteiras da sala de aula, para viabilizar um espaço 

central vazio e mais apropriado, para o estabelecimento do jogo cênico 

comprometido com efetivas práticas educativas. 

 O teatro contribui para uma discussão efetiva e responsável entre 

os sujeitos sobre as mais diversas questões e valores humanos encontrados 

no contexto sociocultural. Destaco a sua potencialidade, no sentido 

nomear de contrapor uma rede de mecanismos estrategicamente 

desenvolvidos para nomear, descrever e conferir aos corpos sexuados, 

lugares sociais distintos.  Para reforçar esta afirmação, novamente recorro 

à uma proposta cênica apresentada por um grupo de estudantes do Ensino 
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Médio, também sob a orientação de um acadêmico em processo de estágio 

que abordou questões sociais distintas fundamentado no Teatro do 

Oprimido, mais precisamente no Teatro Imagem. 

 Assim sendo, após exercícios com enfoque na expressão vocal, 

na expressão corporal e também em jogos de integração individual e 

coletiva, aquela turma composta por mais ou menos 35 (trinta e cinco) 

participantes foi orientada pelo estagiário na organização de pequenos 

grupos. A seguir, a cada qual foi lançado um tema específico, tais como, 

homofobia, imigração, meio ambiente e trabalho. Aos grupos foi solicitada 

a improvisação dos conflitos que permeiam cada um deles, desta vez, sem 

a utilização da palavra e do movimento. Após alguns minutos de 

organização, por meio de imagens estáticas todos apresentaram aos 

demais colegas o seu processo criativo. Para melhor exemplificar, no tema 

homofobia duas jovens abraçadas foram alvo de gestos agressivos, pois 

enquanto um dos personagens apontava o seu dedo em sinal de arma 

contra aquele casal, duas delas olhavam com desprezo para aquelas jovens, 

além de sustentarem as mãos na cintura e demais gestos com evidentes 

sinais de desaprovação. 

 Com a cena montada, foi solicitado aos estudantes/espectadores 

que após atenta observação gradativamente transformassem a cena, por 

meio da substituição dos sinais agressivos por gestos pacíficos. Após 

algumas mudanças, a plateia considerou que a proposta havia sido atingida, 

mas ao ser questionada sobre a possibilidade de uma mudança sobre este 

mesmo assunto na vida cotidiana, distintas argumentações foram 

apresentadas, tais como: - sim, mas para uma mudança as pessoas devem 

respeitar; - as pessoas não são tolerantes, por isso muita gente tem medo 

de sair do armário; precisamos discutir mais sobre este assunto na escola. 

Acrescento que, no momento da apresentação dos corpos estáticos, um 

dos estudantes se utilizou repetidamente do termo “sapatão” em tom 

jocoso e hostil contra as duas jovens que passaram a ser compreendidas 

como desprovidas da normalidade, como desviantes da norma 

heterossexual. 

 
Consentida e ensinada na escola, a homofobia expressa-se pelo 
desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo. Como se a 
homossexualidade fosse “contagiosa”, cria-se uma grande resistência 
em demonstrar simpatia para com sujeitos homossexuais: a 
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aproximação pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou 
identidade (LOURO, 2001, p. 29). 

 

 Confesso que estranhei o silenciamento do estagiário diante 

daquela atitude expressamente homofóbica contra uma determinada 

prática sexual que se mantém como alvo frequente de variadas formas de 

violência. Por esta razão, durante o processo avaliativo relacionado à 

supervisão daquela regência específica, considerei fundamental o 

questionamento sobre o fato ocorrido na sala de aula, quando tive a 

oportunidade de alertar o estagiário sobre a necessária intervenção 

pedagógica voltada para os processos que produzem as diferenças e os 

seus efeitos. Entendo como imprescindível que as teorias e práticas 

educacionais forneçam as condições necessárias para o questionamento 

das injustiças e das relações sociais de desigualdade, sobretudo no 

exercício de uma pedagogia crítica, norteada pelo respeito aos direitos 

humanos de forma prioritária no campo dos saberes. 

 No que concerne à importância da tolerância explicitada por uma 

das estudantes, reporto-me à Silva (2005), pois em seu entendimento, a 

tolerância e o respeito para com a diversidade cultural, ainda que nos 

reportem a nobres sentimentos, impedem a compreensão da identidade e 

da diferença como processo de produção social que envolve relações de 

poder. Assim sendo, para além de tolerar, respeitar e admitir a diferença 

importa desenvolver estratégias pedagógicas que nos permita pensar em 

termos de diversidades. Esclareço que no ano de 2015 foi implementada na 

matriz curricular do Curso de Licenciatura em Teatro da UNESPAR, 

Campus de Curitiba II, a disciplina optativa Corpo, Gênero e Diversidade, 

com vistas a contribuir no processo de reflexão sobre a construção do 

corpo, da identidade e da diferença numa perspectiva discursiva, histórica 

e sociocultural, trazendo ao centro de análise as relações de poder e 

representações/políticas identitárias que normatizam/normalizam as 

experiências de gênero e sexualidade na contemporaneidade. Desde então, 

vários acadêmicos procuram esta disciplina com o intuito de ampliar o seu 

conhecimento sobre esta temática, sobretudo pelo reconhecimento da 

importância dos conteúdos abordados em sua formação docente. Todavia, 

em função do seu caráter não obrigatório, muitos acadêmicos concluem a 

sua graduação sem o acesso aos aspectos culturais, sociais, históricos e 
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pedagógicos que envolvem os discursos acerca das relações de gênero e 

sexuais. 

 Entendo que a disciplina Corpo, Gênero e Diversidade estimulou 

os estagiários mencionados no presente texto, no sentido de associar o 

teatro às configurações de gênero na sala de aula do ensino básico.  Ambas 

as encenações por eles propostas, repercutiram no processo de 

ressignificação do masculino e do feminino, na medida em que conceitos 

voltados para estas categorias foram abalados pelas personagens que 

subverteram as normas hegemônicas do gênero.  O jogo cênico concorreu 

para os processos de constituição do estudante-cidadão, ampliando a sua 

capacidade de compreensão e intervenção na realidade dentro de uma 

perspectiva crítica e democrática. Novamente reforço a urgência dos 

cursos de formação docente e também das escolas da educação básica 

contemplarem em seus currículos, informações e conhecimentos sobre o 

processo construído das identidades, sobretudo no que tange aos aspectos 

sociais e culturais envolvidos na construção das identidades. A ideia é que 

as instituições educacionais possam contribuir para a contestação de 

práticas discriminatórias e de exclusão contra determinados indivíduos em 

sala de aula, na comunidade escolar e na sociedade como um todo. No 

entendimento de Freire (2004), os processos discriminatórios são imorais, 

por esta razão, a luta contra a discriminação se refere a um dever, por mais 

que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. 

 A escola faz parte integrante da sociedade em que vivemos, 

muitas vezes reforçando e reproduzindo códigos de condutas circunscritas 

a modelos de vigilância e de controle, produzindo também o indivíduo da 

sociedade disciplinar. Por outro lado, sendo a escola um ambiente propício 

para a discussão dos conhecimentos historicamente acumulados, o 

trabalho sobre as relações de gênero deve ter como ponto de partida o 

combate de relações autoritárias e o questionamento dos padrões de 

conduta estabelecidos para homens e mulheres. Em suma, cabe à 

instituição escolar, tradicionalmente concebida como espaço dedicado a 

formas de fortalecimento pessoal e social, oferecer aos estudantes a 

oportunidade para que desenvolvam capacidades de questionamento do 

sistema atual de dominação e submissão, preparando-os na luta por 

esferas públicas democráticas. As diferenças existem e é a partir delas que 

somos posicionados e nos posicionamos; é a partir delas que os diferentes 
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grupos se fazem perceber no mundo, não como criaturas oriundas do 

mundo natural, mas de um mundo social e cultural. 
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C A P Í T UL O  1 2  

 

Etno-história da Homotransfobia no Brasil 
 
Luiz Mott  
 
 
 Foi o Grupo Gay da Bahia que introduziu, em 1982, o uso do 

conceito de “homofobia” no Brasil (MOTT, 2011, p. 205). Desde então, o GGB 

tem realizado incansável pesquisa coletando informações na mídia sobre 

mortes de pessoas LGBTI+ em nosso país – banco de dados utilizado 

inclusive pelo poder público já que faltam estatísticas oficiais sobre crimes 

de ódio contra nossas minorias sociais1. 

 Quando se fala em violência, via de regra, cada grupo oprimido 

procura puxar o quanto pode, a brasa para mais perto de sua sardinha. Falar 

em brasa, contudo, evoca as lúgubres fogueiras da Inquisição, onde por 

séculos seguidos, os “sodomitas” foram cruelmente queimados, razão pela 

qual,  prefiro não brincar com fogo e mostrarei, com dez argumentos, que 

de fato, mais do que as minorias raciais, étnicas e de gênero, são os gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, as principais vítimas da 

violência e discriminação dentro de nossa sociedade. Considero que 

exatamente por esta situação de maior vulnerabilidade, carecem os LGBTI+ 

de maior e mais urgente atenção por parte do poder público e da sociedade 

em geral, na implementação de medidas efetivas que garantam a 

salvaguarda de seus direitos humanos e da plena cidadania. 

 Discutirei, portanto, neste ensaio dez pistas relativas às raízes 

etno-históricas da violência LGBTIfóbica na nossa sociedade, sugerindo 

medidas de curto e longo prazo para sua erradicação. 

 

 

 

 

 

 
1 Cf. <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/02/20/brasil-matou-8-mil-lgbt-desde-
1963-governo-dificulta-divulgacao-de-dados.htm>. 
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CRIME HEDIONDO 

 
 Na nossa tradição ocidental, herdeira da moral judaico-cristã, o 

amor entre pessoas do mesmo sexo foi considerado e tratado como crime 

dos mais graves, equiparado ao regicídio e à traição nacional. O sexo entre 

dois homens era considerado tão horroroso, que os réus deste crime 

hediondo deviam ser punidos com a pena de morte: a pedradas entre os 

antigos judeus e até hoje nos países islâmicos fundamentalistas; 

decapitados, no tempo das primeiros imperadores cristãos; enforcados ou 

afogados na Idade Média; queimados pela Santa  Inquisição; condenados à 

prisão com trabalhos forçados no tempo de Oscar Wilde e na Alemanha 

nazista (DYNES, 1987; LEVER, 1985). 

 Ser negro, índio ou mulher jamais foi crime. Mesmo ser judeu ou 

protestante, nos reinos católicos, era tolerado dentro de certos limites e 

desde que não houvesse apostasia. Ser sodomita, porém, sempre foi crime 

gravíssimo, tanto que três alçadas, a justiça real, o tribunal do Santo Ofício 

e a justiça episcopal se articulavam para descobrir, perseguir, prender, 

sequestrar os bens, açoitar, degredar e executar os réus deste crime 

abominável. 

 Só em 1821 é abolida a Inquisição Portuguesa e em 1823, por 

influência  modernizante do Código de Napoleão, a sodomia deixou de ser 

crime também no Brasil. Apesar de terem sido descriminalizados há quase 

dois séculos, gays, lésbicas e travestis continuam sendo tratados como 

criminosos: nas delegacias, nas batidas policiais, os LGBTI+ são sempre 

visto e tratados como delinquentes. Mesmo quando vítimas, são tratados 

como réus (MOTT, 1997). 

 

 

PECADO ABOMINÁVEL 

 
De todos os pecados, o mais sujo, torpe e desonesto é a sodomia. Por 
causa dele, Deus envia à terra todas as calamidades: secas, 
inundações, terremotos. Só em ter seu nome pronunciado, o ar já fica 
poluído (VIDE, 1853). 

 

 Tal foi o ensinamento repetido por rabinos, felás, padres e 

pastores ao longo dos últimos quatro mil anos. O amor entre dois homens 
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foi considerado pecado tão abominável que não deve sequer ser 

pronunciado: “nefando” ou “nefário” significa exatamente isso, 

impronunciável, o pecado cujo nome não se pode dizer. 

 De acordo com a teologia moral cristã, um homem amar o outro, 

era pecado mais grave do que matar a própria mãe, escravizar outro ser 

humano, a violência sexual contra crianças. “Por causa da sodomia, Deus 

arrasou com Sodoma e Gomorra e destruiu a Ordem dos Templários num 

só dia!” (MOTT, 1992, 703-738). 

 Negros e índios eram pagãos que deviam ser convertidos à 

“verdadeira” fé, mas não havia pena de morte ipso facto contra os pagãos, 

nem mesmo contra os judeus e protestantes nascidos nestas religiões. 

Contra os praticantes do abominável e nefando pecado de sodomia, a Igreja 

sempre foi e continua sendo absolutamente intolerante: “a 

homossexualidade é intrinsecamente má” ratificou o último catecismo de 

João Paulo II (MOTT, 1999, p. 37-41) e mesmo demonstrando menor 

intolerância que seus predecessores, o atual Papa Francisco mantem 

inalterada a doutrina oficial do Vaticano em “amar o pecador mas odiar o 

pecado!”. 

 Na tradição ocidental, cabe ao Judaísmo a culpa principal pela 

legitimação da intolerância anti-homossexual, posto ter sido a Bíblia que 

forneceu as mesmas premissas homofóbicas para o cristianismo e 

islamismo. Foi Javé quem primeiro mandou apedrejar “o homem que 

dormir com outro homem como se fosse mulher”, cabendo ao apóstolo 

Paulo a argumentação teológica para excluir os sodomitas do Reino dos 

Céus (BOSWELL, 1994). 

 Ainda hoje vigora a pena de morte contra os amantes do mesmo 

sexo nos países fundamentalistas islâmicos e em dezenas de Estados 

africanos que não aboliram a homotransfobia dos tempos coloniais. 

Malgrado a homossexualidade ser chamada durante a Idade Média, com 

justiça, de “vício dos clérigos”, e ainda hoje gays e lésbicas representarem 

significativo papel quantitativo e qualitativo  sobretudo dentro do 

catolicismo, os dois últimos Papas destacaram-se pela intolerância contra 

as minorias sexuais, consubstanciada no ainda vigente Catecismo Romano 

que qualifica “o  homossexualismo como intrinsecamente mau” 

(GRAMICK; FUREY, 1988). 

 Enquanto a Igreja vem pedindo perdão a todos os grupos sociais 

por ela perseguidos ou maltratados – judeus, negros, índios, protestantes, 
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etc. – a hierarquia católica e sobretudo as novas seitas protestantes 

fundamentalistas radicalizaram seus discursos e ações contra os direitos 

humanos e dignidade das minorias sexuais. Mesmo as religiões afro-

brasileiras, cujo panteão é povoado por diversas divindades 

homotransexuais e cujos pais, mães e filhos de santo, em número 

significativo, são praticantes do homoerotismo, mesmo o candomblé e 

umbanda ainda não articularam um discurso politicamente coerente e 

explícito em defesa da visibilidade e afirmação das minorias sexuais. 

 Assim, enquanto as igrejas cada vez mais defendem e abrem 

espaço para negros, índios, sem-terra, oferecendo pastorais específicas até 

para mulheres prostituídas e portadores de HIV/Aids, as portas das 

principais igrejas continuam fechadas aos LGBTI+. 

 

 

HOMOFOBIA INTERNALIZADA 

 
 Durante centenas de gerações, nossos antepassados ouviram nos 

púlpitos e confessionários, que a homossexualidade era o pecado que mais 

provoca a ira divina. O finado Cardeal do Rio de Janeiro e muitos pastores 

proclamaram que a Aids, por eles chamada de “peste gay”, era um castigo 

divino contra os homossexuais (MOTT, 1985). Durante séculos nossos 

antepassados reprimiram seus filhos transexuais e homossexuais, pois toda 

a família perdia os direitos civis por três gerações seguidas, caso um seu 

membro fosse condenado pelo crime de sodomia. No tempo de nossos 

pais e avós os donos do saber médico proclamaram que os “pederastas” 

eram doentes, desviados, neuróticos, anormais, submetendo-os a 

tratamento cruéis e inócuos (GREEN, 2000). 

 Desde Freud, contudo, comprovou-se que todos somos 

perversos polimorfos, com forte presença da bissexualidade em nossa 

libido. Kinsey descobriu já em l948 que 37% dos homens americanos 

tinham experimentado na idade adulta, ao menos dois orgasmos com o 

mesmo sexo. Quer dizer: uma sociedade tão fortemente marcada pela 

homofobia  onde ao mesmo tempo a quase totalidade das pessoas sentem 

desejos unissexuais e número significativo de indivíduos já experimentou 

secretamente as delícias do homoerotismo (KINSEY; POMEROY; MARTIN, 

1948) – tal contradição profunda provoca um ódio doentio contra o próprio 



173 

desejo homoerótico, e sobretudo contra aqueles que ousam transgredir a 

ditadura heterossexista. 

 A este ódio mórbido contra a homossexualidade a Psicologia 

chama de “homofobia internalizada”, provocando nestes doentes, sintomas 

diversos, (além de mau humor, espinhas e prisão de ventre), incluindo 

neurose de frustração sexual, suicídio e atos de violência, como agressões 

e assassinato sádico de transgêneros e homossexuais. 

 

 

OPRESSÃO FAMILIAR 

 
 Enquanto para os membros das demais minorias sociais, a família 

constitui o principal grupo de apoio no enfrentamento da discriminação 

praticada pela sociedade global, no caso dos transexuais e homossexuais, é 

no próprio lar onde a opressão e a intolerância fazem-se sentir mais fortes 

(GRIFFIN; WIRTH, 1986). 

 A mãe negra, o pai judeu, a família indígena reforçam a 

autoestima étnica ou racial de seus filhos, estimulando a afirmação dos 

traços culturais diacríticos que auxiliarão vitalmente a estas crianças e 

adolescentes a desenvolverem sua autoestima, identidade, orgulho e 

afirmação enquanto grupo étnico, racial ou religioso diferenciado. 

 Com as jovens lésbicas, gays e transgêneros a realidade é 

tragicamente oposta: pais e mães repetem o refrão popular repetido 

inclusive pelo atual Presidente da República: “prefiro um filho morto do 

que viado!”, ou “antes uma filha puta do que sapatão!”. Muitos são os 

registros de jovens homossexuais e trans que sofreram graves 

constrangimentos e violência psíquica e física dentro do próprio lar 

quando foram descobertos: insultos, agressões, tratamentos compulsórios 

destinados à “cura” da sua orientação sexual, expulsão de casa e até casos 

extremos de execução. Num bairro periférico de Salvador, numa família 

negra, um avô espancou seu neto até à morte quando descobriu que era 

gay e um pai baiano de classe média ao ser informado que seu filho era 

homossexual, deu-lhe um revólver determinando: “Se mate! Pois na nossa 

família nunca teve viado!” (MOTT, 1995). 
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CONSPIRAÇÃO DO SILÊNCIO 

 
 Durante os últimos quatro mil anos, a homossexualidade foi 

chamada de “pecado nefando”, o que não pode ser pronunciado. E de fato, 

as principais instituições donas do poder, da família às igrejas, da escola à 

polícia, se uniram para impedir que os praticantes do amor proibido 

divulgassem a verdade: que é bom ser gay, que é gostoso o erotismo entre 

pessoas do mesmo sexo, que duas mulheres podem perfeitamente se amar 

de forma tão intensa e romântica como os casais do sexo oposto, que a 

própria natureza humana pode ser alterada, e uma pessoa transexual tem 

o direito de adaptar sua anatomia e genitália à sua identidade de gênero 

(COUTO, 1999). 

 Esta ardilosa conspiração do silêncio incluiu também entre suas 

estratégias, não só a destruição das fontes documentais comprobatórias da 

homossexualidade de personagens célebres, como também a 

heterossexualização dos amores destas celebridades, numa tentativa 

maquiavélica de cumprir o mandato inquisitorial: “que os sodomitas sejam 

queimados e reduzidos a pó, para que deles não se tenha memória!” 

(ORDENAÇÕES AFONSINAS, 1926; BOSWELL, 1980). 

 Contemporaneamente a mídia, a academia, os jornais diários, 

perpetuam este diabólico complô do silêncio, censurando artigos que 

abordam o amor homossexual de forma positiva, sonegando informação 

sobre a orientação sexual de gays e lésbicas destacados, ou ridicularizando 

e divulgando preconceitos contra as mulheres e homens trans. 

 

 

LUTA MENOR 

 
 Durante décadas seguidas, intelectuais e políticos de esquerda 

relegaram ao status de “luta menor” os estudos e militância em favor dos 

direitos humanos das minorias sexuais. Sob o pretexto de que primeiro se 

devia derrubar o capitalismo e garantir o pão e trabalho às classes 

subalternas, transferia-se para um futuro remoto discutir e lutar pelos 

direitos sexuais e de gênero. Pessoas gays e lésbicas foram taxadas de 

agentes da burguesia, e o homoerotismo como sintoma da decadência 

capitalista (GENTE, 1976). 
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 Líderes negros e indígenas, dando as costas às evidências etno-

históricas que comprovam a presença da transexualidade e   

homossexualidade na maior parte das sociedades tribais, acusaram o amor 

unissexual de ser vício colonialista (FORD; BEACH, 1952; MCCUBBIN, 1979). 

À duras penas os partidos de esquerda aceitaram conviver com militantes 

homossexuais assumidos e incluir em seus estatutos e agenda política, a 

defesa da cidadania plena dos transgêneros, lésbicas e gays, do mesmo 

modo como costumam defender os direitos humanos dos negros, índios, 

mulheres e demais minorias sociais. O infeliz comentário de Lula 

ridicularizando Pelotas como “polo exportador de viados” e as repetidas 

declarações homofóbicas de Bolsonaro refletem a homofobia generalizada 

de nossos políticos, inclusive, os de esquerda. 

 Obviamente que a luta racial, pela igualdade de gênero e de 

orientação sexual é tão  revolucionária e primordial quanto a luta do 

proletariado, posto que direitos humanos e cidadania não podem ser 

limitados apenas a certos  grupos e a seus projetos particulares, mas a todos 

os segmentos que formam a  sociedade, e que sofrem e são discriminados 

exatamente por ostentarem tais peculiaridades raciais, étnicas, sexuais, etc 

(GREENBERG, 1988). 

 

 

HOMOFOBIA ACADÊMICA 

 
 As Ciências, particularmente as Humanidades, têm a missão 

crucial de realizar pesquisas e divulgar conhecimentos sólidos visando 

destruir as pré-noções, derrubar os preconceitos e impedir as 

discriminações baseadas em tais equívocos. Lastimavelmente, no entanto, 

raras são as universidades brasileiras que dispõem de áreas de pesquisa e 

programas voltados aos estudos da homotransexualidade (CONNEL; 

DOWSETT, 1992). O amor homoerótico e a travestilidade continuam ainda 

temas nefandos no meio acadêmico: muitos professores e pesquisadores 

gays e lésbicas ainda permanecem no armário com medo de  sofrerem 

discriminações funcionais; existem ainda docentes que usam a cátedra 

para divulgar opiniões negativas anticientíficas em relação à 

homossexualidade; alunos e alunas  LGBTI+ são discriminados por seus 

professores, alguns recusando usar o nome social de pessoas trans, 
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constrangidos a não assumir sua verdadeira identidade existencial; 

pesquisadores  são desestimulados ou mesmo barrados a investigar temas 

relativos à sexualidade humana. Muitos acadêmicos continuam agindo 

como “cães de guarda da moral hegemônica” (HOOKER, 1967; MOTT, 2003). 

 

 

OMISSÃO GOVERNAMENTAL 

 
 Tradicionalmente, a máquina estatal foi sempre utilizada para 

reprimir os amantes do mesmo sexo. Embora desde o fim da Inquisição 

em 1821 a homossexualidade tenha deixado de ser crime, a Polícia e a 

Justiça passaram a ocupar a função dos antigos inquisidores, perseguindo, 

punindo, torturando os “pederastas” (MOTT, 1988). 

 A partir da revolução de Stonewall (Nova York, 1969), marco 

inicial  do moderno movimento de defesa dos direitos humanos dos 

homossexuais, os países  mais civilizados do mundo passaram a incluir os 

gays, lésbicas e transgêneros na agenda de grupos minoritários que deviam 

ser beneficiados por políticas garantidoras  de sua visibilidade social e  

igualdade de cidadania. 

 No Brasil, lastimavelmente, as ações governamentais em favor da 

defesa dos direitos humanos dos LGBTI+  foram muito tardias: data de 1996 

o primeiro documento do governo federal a mencionar o termo 

"homossexual", e mesmo aí, no Plano Nacional de Direitos Humanos, 

enquanto são  22 as propostas de ações oficiais  de superação do racismo, 

os trans e  homossexuais não mereceram sequer uma medida propositiva2. 

Felizmente, contudo, nos últimos anos, conseguimos vitórias fundamentais 

propostas pelo Grupo Gay da Bahia e ABGLT desde os anos 80 mas somente 

vitoriosas em 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça obrigou a todos 

os cartório do país a celebrarem o casamento civil entre homossexuais, 

bem como a conversão da união estável em casamento civil em todos os 

estados, e finalmente em 2019, quando o STF enquadrou a  homofobia e 

transfobia como crimes de racismo. 

 Chega a ser criminoso o  descaso e  a omissão  sobretudo dos 

poderes legislativo e executivo, em reconhecer a urgência de propor 

 
2 Cf. <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/programa-nacional-de-
direitos-humanos-1996.pdf>. 
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medidas afirmativas que reduzam a violência LGBTIfóbica no país, 

viabilizando uma inadiável  revolução nas mentalidades dos formadores de 

opinião, a fim de superar o preconceito e discriminação presentes em 

todas as esferas públicas de nossa sociedade. Do mesmo modo como existe 

Funai, Fundação Palmares, Secretaria Nacional da Mulher, urge que seja 

criada uma Secretaria da Cidadania Homotransexual, com vistas a erradicar 

a LGBTIfobia em nosso meio. 

 

 

HOMOFOBIA ENTRE OS DEFENSORES DO DIREITOS HUMANOS 

 
 Mais grave do que o preconceito encontrado entre os líderes 

religiosos e acadêmicos é a homofobia observada entre as lideranças das 

instituições voltadas à defesa dos direitos humanos. Os finados Hélio 

Bicudo, D. Aloísio Lorschaider, Rabino Henry Sobel, por exemplo, grandes 

defensores dos direitos humanos, várias vezes divulgaram na mídia 

opiniões discriminatórias contra os homossexuais, opondo-se 

radicalmente ao reconhecimento legal da união civil entre pessoas do 

mesmo sexo (MOTT, 2000c). 

 O complô do silêncio, evitação e apartheid social eram comuns 

no discurso e prática de grande parte das lideranças dos movimentos de 

direitos humanos. Não raramente, chegavam alguns a argumentar que não 

existe paralelo nem equiparação entre a discriminação por raça ou gênero, 

e a discriminação baseada na orientação sexual. Infelizmente, os 

argumentos utilizados pelos que excluem os LGBTI+ da agenda dos direitos 

humanos inspiram-se em dogmas religiosos, que insistem em demonizar 

a transgeneridade o amor entre pessoas do mesmo sexo. 

 É fundamental que as entidades e lideranças engajadas na luta 

pela cidadania reconheçam que direitos sexuais também são direitos 

humanos, sem hierarquia de discriminações (MOTT, 2000b). 

 

 

ALIENAÇÃO DOS LGBTI+ 

 
 Os gays, lésbicas e transgêneros devem representar quando 

menos 10% da população brasileira. Mais de 20 milhões de seres humanos 
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presentes em todas as raças, grupos étnicos, classes sociais, profissões, 

idades. Os LGBTI+ constituem a única minoria que se faz presente em todas 

as demais minorias sociais. Não é por menos que um dos slogans mais 

queridos na origem do movimento gay internacional é: “somos milhões e 

estamos em toda parte!”. 

 Não obstante tal onipresença, estimamos que a grande maioria 

dos amantes do mesmo sexo continuam presos dentro do armário, 

vivendo clandestinamente o que para todo ser humano é motivo de grande 

satisfação, reconhecimento público e orgulho: o amor. São tão fortes o 

preconceito, opressão e discriminação contra esta população, que a quase 

totalidade dos gays e lésbicas introjetaram a LGBTIfobia dominante em 

nossa ideologia heterossexista, tornando-se egodistônicos, não assumidos. 

Devido a esta invisibilidade, deixam de fornecer modelos positivos para os 

jovens com essa mesma orientação homófila e diversidade de gênero 

(MOTT, 2000a). 

 Alienação é o melhor conceito para definir essa multidão de 

enrustidos e enrustidas, praticantes do homoerotismo que não chegam a 

desenvolver sua consciência existencial, sua identidade e afirmação 

homossexual, assim como mulheres e homens transgêneros igualmente 

não assumidos. Pior ainda são os LGBTI+ que apoiam candidatos e políticos 

que assumidamente nos discriminam! 

 Enquanto negros, índios, mulheres, judeus, protestantes e demais 

minorias sociais afirmam cada vez mais  publicamente e com orgulho suas 

identidades diferenciadas, incontáveis lésbicas e gays clandestinos, 

inclusive vips, argumentam que  sexualidade é coisa íntima, que não 

querem levantar bandeira, alguns militando em outros grupos minoritários 

ou votando em candidatos que levantam outras bandeiras, sem se 

identificar com aqueles que abertamente defendem a cidadania e 

visibilidade das minorias sexuais (MOTT, 1993). Como magistralmente 

sintetizou o militante histórico goiano, Leo Mendes, “LGBT que não levanta 

a bandeira, carrega a cruz!” 
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EPÍLOGO 

 
 Para que gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros brasileiros 

deixem de ser sub-humanos e cidadãos de segunda categoria, 

consideramos inadiável a adoção das seguintes medidas: 

 

1. descriminalizar de vez a homossexualidade no mal trato que a 

Polícia e a Justiça insistem em dar às minorias sexuais, fazendo 

cumprir a punição da LGBTIfobia como crime racial; 

2. quebrar os tabus religiosos que demonizam o amor entre pessoas 

do mesmo sexo e a transgeneridade, estimulando às diferentes 

igrejas a promoção de pastorais específicas voltadas para as 

minorias sexuais; 

3. tratar a LGBTIfobia internalizada que impede à sociedade 

heteronormativa reconhecer os direitos humanos e a diversidade 

das minorias sexuais e de gênero, criando sentimentos de 

tolerância dentro das famílias para que respeitem a livre orientação 

e identidade de gênero de seus filhos e parentes LGBTI+; 

4. quebrar o complô do silêncio e divulgar informações corretas e 

positivas a respeito do “amor que não ousava dizer o nome”, 

desmascarando as falsas teorias que patologizam a 

homotransexualidade, ampliando na academia as pesquisas que 

resgatem a história e dignidade das minorias sexuais; 

5. substituir a LGBTIfobia reinante nos partidos e grupos políticos que 

tratam a cidadania homossexual como luta menor ou patologia, 

erradicando dos grupos que defendem os direitos humanos, 

qualquer tipo de manifestação de preconceito que viole a 

dignidade e cidadania das minorias sexuais e de gênero; 

6. estimular às lésbicas, travestis e transexuais, bissexuais e gays a 

assumirem publicamente sua identidade existencial, lutando pela 

construção de uma sociedade onde todos tenhamos reconhecidos 

nossos direitos humanos e cidadania plena. 
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C A P Í T UL O  1 3  

 

Criminalização da Homotransfobia e seu 
reconhecimento como espécie de Racismo à 
luz do Direito da Antidiscriminação 
 
Paulo Iotti  
 
 
ESCLARECIMENTO TERMINOLÓGICO 

 
 Inicialmente, cabe um breve esclarecimento sobre o uso do 

termo homotransfobia. Costuma-se usar o termo homofobia para designar 

toda discriminação por orientação sexual (logo, contra lésbicas, gays, 

bissexuais, pansexuais e assexuais), portanto, não apenas contra 

homossexuais (sendo que a bifobia fica incluída no termo por 

interpretação extensiva do mesmo). Já o termo transfobia visa identificar 

toda discriminação por identidade de gênero (portanto, contra as travestis, 

as mulheres transexuais, os homens trans e as pessoas intersexo, estas 

últimas quando se identificam com gênero oposto àquele que lhes foi 

designado ao nascer). Por isso, utiliza-se o termo homotransfobia, visando 

designar toda a opressão contra as minorias sexuais e de gênero 

(LGBTIfobia). 

 

 

DEMANDA DO MOVIMENTO LGBTI+ PELA CRIMINALIZAÇÃO DA 

HOMOTRANSFOBIA À LUZ DO DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO E A 

INSUFICIÊNCIA DO CÓDIGO PENAL PARA PUNI-LA 

 
 A criminalização da homotransfobia é demanda histórica do 

Movimento LGBTI+, na lógica tradicional de se considerar o Direito Penal 

como mecanismo de proteção dos direitos humanos, a despeito de seus 

https://orcid.org/0000-0002-1982-868X
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notórios problemas históricos de seletividade1. Com efeito, quando o 

Estado criminaliza uma conduta, ele o faz para proteger as vítimas da 

opressão criminalizada, visando que tais condutas não sejam mais 

praticadas (efeito de prevenção geral de condutas, pretendido por 

quaisquer leis punitivas). Ao passo que a criminalização de opressões 

sociais não gera uma “limitação” a nenhum “direito de liberdade”, pois a 

liberdade garante a prerrogativa de se fazer o que se quiser, desde que não 

se prejudiquem terceiros – e liberdade de expressão não é liberdade de 

opressão, consoante lema que já foi usado em antigas Marchas contra a 

Homofobia [sic], país afora (a pessoa já não podia praticar tal conduta, 

embora a criminalização gere uma punição mais dura que, por exemplo, a 

cabível indenização por dano moral contra prática discriminatória). Assim, 

discursos de ódio e discriminações em geral não estão protegidas pelo 

âmbito de proteção da liberdade de expressão, como entendem nosso 

Supremo Tribunal Federal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e 

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 

 Nesse sentido, o Direito Penal é um importante instrumento do 

Direito da Antidiscriminação, que visa compreender os princípios da 

igualdade e da não discriminação em todas as formas do fenômeno 

discriminatório, com a formulação de medidas negativas e positivas 

necessárias à sua superação, abarcando não só às discriminações 

intencionais, mas também às não intencionais (indiretas, dado o efeito 

discriminatório de práticas não intencionalmente voltadas à segregação), 

 
1 Entendo que a nefasta seletividade penal deve ser enfrentada e superada, na luta por um Direito Penal 
igualitário e humano, efetivamente voltado à ressocialização das pessoas presas, sem masmorras 
medievais onde simplesmente se entulham pessoas presas. 
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estruturais2, institucionais3 e multidimensionais/interseccionais4, 

intergeracionais e por microagressões5. Ao que parece, o Direito Penal, pela 

exigência de comprovação de dolo (intenção), exceto quando admitida a 

condenação por culpa em sentido estrito, foca-se mais na discriminação 

direta, ante a lógica do Direito Penal do Fato e da Culpa e a consequente 

proibição da responsabilidade penal objetiva ou por presunção de culpa. 

Assim, embora com potencialidades limitadas, sendo necessárias atuações 

dos outros ramos do Direito, como o Direito Civil (que abarca o Direito 

 
2 Segundo a doutrina de Silvio Almeida (2018, p. 47, 50-52, 178), generalizando-a a todas as opressões 
sociais, as instituições têm sua atuação condicionada a uma prévia estrutura social, de sorte que a 
discriminação institucional (cf. nota a seguir) funciona como mera materialização dessa estrutura social 
prévia, enquanto parte da ordem social. Ou seja, a discriminação estrutural é uma expressão da 
racionalidade da própria estrutura social, em seu modo normal (e não patológico) de funcionamento político, 
econômico, social, jurídico e até familiar, por força de um processo sistêmico, histórico e político que cria 
as condições sociais para que, direta ou indiretamente, alguns grupos sejam hegemônicos e outros sejam 
subalternizados – o que demanda a luta social para a transformação das estruturas sociais para que deixem 
de naturalizar valores discriminatórios. Daí não se poder limitar o fenômeno discriminatório a sua 
modalidade direta (intencional) e não se poder achar que toda discriminação seria uma mera “patologia 
irracional”, na medida em que diversas discriminações são estruturais, por fazerem parte da estrutura 
social que fundamenta os sistemas político, econômico, social, jurídico e familiar, “estipulando padrões 
hierárquicos, naturalizando formas históricas de dominação e justificando a intervenção estatal 
[discriminatória] sobre grupos sociais discriminados”. No mesmo sentido, segundo Adilson Moreira (2018, 
p. 57, 60, 62-64) (e também generalizando sua doutrina), a discriminação estrutural existe quando a 
característica de determinado grupo social surge como uma “propriedade estrutural das práticas sociais, 
porque determina o funcionamento das instituições e também das representações sociais”, cumprindo uma 
função ideológica, por permitir a “reprodução de relações assimétricas de poder existentes em uma 
sociedade”, moldando a percepção da realidade social a partir da perspectiva dos grupos hegemônicos, 
mediante a lógica dos estereótipos e dos estigmas que geram critérios decorrentes de relações de poder, 
dos quais grupos sociais inferiorizados sofrem desvantagens sistemáticas, por critérios como cor, 
sexualidade e gênero, gerando a internalização social dos estigmas, o que ocorre também com pelo menos 
parte dos grupos minoritários, de sorte à sociedade perceber estes de forma estigmatizada, negando a igual 
dignidade (ou seja, o igual respeito e consideração) do grupo estigmatizado com o grupo dominante, o que 
gera uma violação da dignidade das minorias em questão, por dificultar a formação do sentimento de valor 
pessoal dos próprios integrantes do grupo estigmatizado e também da sociedade em geral. “Dito de modo 
mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista” (ALMEIDA, 2018, p. 47). 
3 Ainda de acordo com a doutrina de Almeida (2018, p. 38-41), a estabilidade dos sistemas sociais supõe a 
capacidade das instituições absorverem os conflitos e antagonismos sociais, normalizando-os, mediante o 
estabelecimento de normas e padrões para orientarem a ação dos indivíduos, de sorte que o realce à 
discriminação institucional é a de que os conflitos sociais, que privilegiam determinados grupos sociais em 
detrimento de outros, fazem parte das instituições, o que significa que tal desigualdade faz parte das 
instituições, enquanto uma característica da sociedade, logo, algo não decorrente da ação individual de 
pessoas ou grupos, mas do fato de que as instituições são hegemonizadas por determinados grupos sociais, 
que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos ou econômicos, mediante 
regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultam a ascensão de grupos minoritários. 
4 Conforme a doutrina de Carla Akotirene (2019, p. 18-21, 31), a interseccionalidade das opressões demanda 
que se dê uma atenção global às diversas vulnerabilidades, em sua inseparabilidade estrutural, enquanto 
eixos de opressão interligados, sem exclusão de identidades e subjetividades complexificadas ante a 
existência de diversas subjetividades subalternas. De sorte a se considerar todas as condições e 
discriminações estruturais que atravessam seus corpos (e não por mera soma de identidades). 
5 Conforme Rios (2008, p. 14-21, 36-39, 41-47). Desenvolvendo profundamente, como decorrências dos 
princípios da igualdade e da não-discriminação, a inconstitucionalidade das discriminações direta, indireta, 
estrutural, institucional, interseccional, multidimensional, intergeracional e por microagressões: Moreira 
(2017). Sintetizando os conceitos desta clássica obra que se acabou de citar: Vecchiatti (2019b, p. 188-199). 
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Consumerista) e o Direito do Trabalho, que admitem tais 

responsabilizações objetiva ou por presunções, bem como (atuações 

mediante) ações afirmativas, que visem auxiliar a superação de 

desigualdades estruturais e institucionais (tão naturalizadas na sociedade 

que fazem as pessoas de grupos hegemônicos sequer perceberem que têm 

condutas discriminatórias), não se pode deixar de reconhecer que a 

criminalização de uma conduta gera algum efeito de prevenção geral 

negativa (diminuição da prática opressiva, pelo temor social de sua 

punição). Sendo que a imposição legal de ações afirmativas pode gerar a 

criminalização de sua não implementação (intencional ou por culpa em 

sentido estrito) pelas pessoas, caso se conclua que tal criminalização 

respeita o princípio da proporcionalidade (que supõe adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito de medida destinada 

a proteger algum valor constitucional relevante6, como certamente o é, a 

promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos e 

discriminações – cf. art. 3º, I, III e IV, da CF/88). Logo, sem cair no erro das 

direitas, de achar que a criminalização em si resolveria problemas sociais, 

não se pode cair no erro de parte das esquerdas progressivas, de achar que 

ela não ajudaria em nada a proteção dos direitos humanos. Veja-se o caso 

de homicídio e estupro: embora horrendamente ainda praticadas, embora 

criminalizadas (donde erram as direitas), é fato notório, que, como tal 

sequer supõe comprovação (art. 374, I, do CPC) que muitas pessoas não 

matam nem estupram pelo fato de a conduta ser criminalizada (razão pela 

qual erram integrantes de parte das esquerdas progressistas). 

 É equivocado o discurso de que “o Código Penal é suficiente para 

proteger as pessoas LGBTI+” [sic]. Com efeito, não constituem crime no 

Código Penal as condutas que caracterizam discurso de ódio e a 

discriminação, e elas estão entre as que mais assolam as pessoas LGBTI+, 

ante a homotransfobia social. O discurso de ódio se refere à ofensa a uma 

coletividade humana, mediante a incitação ao preconceito, à 

discriminação, à segregação, à violência ou ao crime contra determinado 

grupo social. A discriminação ocorre sempre que se proíbe alguém de fazer 

 
6 Para uma síntese das doutrinas hegemônicas sobre o princípio da proporcionalidade e o conteúdo de cada 
subprincípio (adequação enquanto aptidão a proteger valor constitucional relevante; necessidade enquanto 
inexistência de meio menos gravoso para tanto; e proporcionalidade em sentido estrito enquanto maior 
importância, no caso concreto, do valor constitucional protegido relativamente àquele restringido – em 
síntese, “ganha-se mais do que se perde” com a medida, ante a análise dos resultados obtidos): Vecchiatti 
(2019b, p. 214-216). 
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aquilo que permite ou tolera que outras pessoas façam, bem como por 

qualquer conduta que gere exclusão ou restrição de direitos quando não 

se faz isso com outras pessoas, sem que haja um motivo legítimo (uma justa 

causa) que isso justifique. Os crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 

do Código Penal) exigem vítimas individualizadas, não abarcando a ofensa 

a toda uma coletividade, de sorte que não abarcam os discursos de ódio. O 

crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) exige violência 

ou grave ameaça para se caracterizar, donde não abarca as discriminações 

em geral. Como se vê, é falso o discurso difundido contra a criminalização 

específica da homotransfobia, de que isso seria “desnecessário”, ante os 

crimes do atual Código Penal, visto que as condutas que mais assolam 

pessoas LGBTI+ não estão por ele abarcadas. 

 Tais condutas só são criminalizadas na Lei Antirracismo (Lei 

7.716/89), no crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito e a 

discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (art. 

20), crime este que deve ser interpretado, em termos de respeito ao 

princípio da taxatividade (que exige clareza e definição conceitual dos 

crimes), no sentido do conceito de discriminação da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, segundo o qual: 

 
a expressão “discriminação racial” significará toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo 
plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública (BRASIL, 1969). 

 

 Como se verá adiante, sempre que o Estado considera uma 

opressão intolerável, ele criminaliza a conduta. Opressões contra crianças, 

idosos, pessoas com deficiência, pessoas vivendo com HIV-AIDS e 

mulheres vítimas de violência de gênero em âmbito doméstico ou de 

violência em geral, já são criminalizadas, mediante leis especiais, que 

consideram suas vulnerabilidades específicas, à luz do princípio da 

igualdade material (“tratar desigualmente os desiguais na medida de sua 

desigualdade”). Da mesma forma que nestes casos, temos ofensa a bem 

jurídico indispensável à vida social (bem jurídico-penal), que no caso é a 

tolerância a identidades sexuais e de gênero não-hegemônicas (população 
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LGBTI+), bem como a ineficácia dos demais ramos do Direito para coibi-

las, donde a doutrina do Direito Penal Mínimo legitima (ou demanda) tal 

criminalização (VECCHIATTI, 2017), ao passo que o sistema de penas 

alternativas à prisão já existe no Brasil, embora pelo critério do tamanho da 

pena (condenações até quatro anos as gerarão em crimes sem violência ou 

grave ameaça sem reincidência dolosa ou em qualquer crime culposo, 

exceto se o Judiciário apresentar fundamentação que justifique a estrita 

necessidade da prisão, cf. art. 44, I a III, do Código Penal). Por outro lado, ou 

se muda o sistema penal inteiro, ou se pune a homotransfobia da mesma 

forma que se pune (criminalmente) as demais opressões sociais, sob pena 

de intolerável hierarquização de opressões,  O Direito Penal é, 

notoriamente, o mais forte instrumento de repressão estatal contra 

intolerâncias em geral, de sorte que seu uso para algumas opressões e não 

para outras denota uma “maior importância” daquelas relativamente a 

estas, algo evidentemente incompatível com o direito à igual dignidade da 

população LGBTI+ relativamente às demais minorias e grupos vulneráveis. 

Afinal, ainda à luz do princípio da igualdade material, a população LGBTI+ 

também faz jus a uma lei específica que lhes proteja, pela criminalização 

das opressões que lhes assolam (ao contrário de grupos sociais 

hegemônicos, como a população heterossexual e cisgênera, que não 

precisam de proteção específica relativamente a sua orientação sexual e 

identidade de gênero, da mesma forma que a população branca disso não 

precisa, em razão de sua cor ou fenótipo – e pessoas LGBTI+ brancas 

precisam de tal proteção pelo critério de sua orientação sexual ou 

identidade de gênero e não de sua cor, fique explícito)7. 

 

 

A LUTA DO MOVIMENTO LGBTI+ PERANTE O PODER LEGISLATIVO 

 
 É preciso explicar que nunca o Movimento LGBTI+ abandonou a 

luta perante o Poder Legislativo, para aprovar leis em favor dos direitos da 

diversidade sexual e de gênero e repressão da homotransfobia. Menciona-

se isso porque parece difundido um simplismo acrítico pautado em pura 

ignorância, pelo qual o movimento teria abandonado as instâncias políticas 

e apostado todas as suas fichas no Judiciário. Trata-se de análise simplória 

 
7 Para maiores desenvolvimentos: Vecchiatti (2019a, p. 261-264). 
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e ignorante que se baseia no fato de só termos conseguido proteger a 

cidadania sexual e de gênero da comunidade LGBTI+ através de históricas 

vitórias perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a união homoafetiva, 

em 2011 (ADPF 132/ADI 4277), a não discriminação de homens gays e 

bissexuais nas Forças Armadas, em 2015 (ADPF 291), o direito à alteração de 

(pre)nome e sexo jurídico (gênero) de pessoas transgênero (travestis, 

mulheres transexuais, homens trans e pessoas intersexo) no registro civil 

independentemente de cirurgia, laudos e ação judicial, em 2018 (ADI 4275 

e RE 670.422/RS), juntamente com vitória no TSE para respeito à identidade 

de gênero nos títulos de eleitor e nas eleições em geral (Consulta 0604054-

58.2017.6.00.0000), o reconhecimento da homotransfobia como crime de 

racismo, em 2019 (ADO 26/MI 4733), o direito à doação de sangue igualitária 

(ADI 5543) e a inconstitucionalidade da proibição dos debates de gênero 

nas escolas (ADPF 457, 526, 460 e 467). Mas é um grave equívoco, que 

demonstra profundo desconhecimento da dinâmica do Movimento 

LGBTI+, acreditar que ele teria “abandonado” o Poder Legislativo apenas por 

nossas principais vitórias terem vindo do Poder Judiciário. 

 Nunca se deixou de lutar perante as instâncias políticas (Poderes 

Legislativo e Executivo), a questão é que estes têm se mostrado quase 

sempre insensíveis aos direitos de cidadania da população LGBTI+, por 

preconceitos pautados em fundamentalismo religioso e reacionarismo 

moral em geral. Há até preferência de boa parte do Movimento LGBTI+ em 

obter vitórias perante o Poder Legislativo, o que é evidentemente 

necessário, pois, embora uma democracia constitucional não seja uma 

ditadura da maioria, donde a função contramajoritária do Poder Judiciário 

atua de forma democraticamente legítima quando faz valer os direitos à 

não-discriminação, à igualdade e à igual dignidade das minorias sexuais e 

de gênero relativamente a pessoas heterossexuais e cisgêneras, uma 

democracia de verdade é aquela em que a lei e a Constituição 

expressamente reconhecem direitos de forma não-discriminatória. Não há 

democracia genuína se a pessoa precisa contratar advogado(a) e depender 

do entendimento atual do Poder Judiciário para ter seus direitos à não-

discriminação e à diferença respeitados. Seja como for, isto ainda não tem 

sido possível perante o Poder Legislativo federal, relativamente a Projetos 

de Lei que requerem o reconhecimento expresso (constitucionalmente 

obrigatório) dos direitos ao casamento civil igualitário, à alteração de 

registro civil pelas pessoas trans, à doação de sangue por homens gays, 
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bissexuais e pansexuais, bem como pelas travestis e as mulheres 

transexuais (as últimas absurdamente consideradas “homens que fazem 

sexo com outros homens” junto àqueles e proibidas de doar sangue da 

mesma forma), e à criminalização específica da homotransfobia. Então, 

longe de ter abandonado a luta política perante o Poder Legislativo, o 

Movimento LGBTI+ tem se valido da jurisdição constitucional democrática 

para fazer valer seus direitos de cidadania, o que não gera nenhuma 

contradição, visto que são duas instâncias legítimas para fazerem valer seus 

direitos constitucionais. 

 

 

O RECONHECIMENTO DA HOMOTRANSFOBIA COMO CRIME DE RACISMO (STF, 

ADO 26 E MI 4733) 

 
 Especificamente sobre a criminalização da homotransfobia, 

temos uma dificuldade a mais, pois é notório na dogmática jurídica que o 

Judiciário pode reconhecer direitos por analogia, indo além do texto das 

leis em geral, mas não pode “criminalizar por analogia” (o que nunca se 

pleiteou, como abaixo se demonstra), visto que leis restritivas de direitos 

em geral, e criminalizadoras de condutas em particular, devem ser 

interpretadas de maneira estrita (literal) e, para alguns, de maneira 

restritiva, limitando sua abrangência semântica somente aos bens jurídicos 

que se entende deverem ser tratados (adoto a linha da interpretação 

estrita)8. 

 A questão é que em nenhum momento se defendeu que a 

homotransfobia seria “análoga ao racismo” e, por isso, deveria ser punida 

por aplicação “analógica” da Lei Antirracismo [sic]. Uma acusação tal, 

absurdamente difundida, constitui uma postura irresponsável de pessoas 

que não leram as ações e a decisão do STF ou, pior, se leram, a deturparam, 

porque é algo negado por todos os oito votos que compuseram a maioria 

 
8 Isso decorre da evolução social que gerou a superação do Absolutismo, no contexto do surgimento do 
Poder Legislativo (de forma muito distinta da que conhecemos hoje), pela qual somente poderia haver 
tributação e criminalização, condutas invasivas à esfera de liberdade individual das pessoas, se com isso 
houvesse expressa concordância da sociedade, representada pelo então nascente Poder Legislativo. Já 
extensão e garantia de direitos em geral, por não ingressar nessa lógica de limitação da liberdade individual, 
desde sempre pôde ser reconhecida por analogia, ou seja, um juízo de equiparação que se considera as 
situação, embora diferentes em algum grau, “idênticas no essencial”, de sorte a merecerem o mesmo 
tratamento. 
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do STF no reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo. 

Explique-se. 

 O Supremo Tribunal Federal, no famoso “caso Ellwanger” (HC 

82.424/RS), decidiu que o antissemitismo é espécie de racismo, na acepção 

político-social e não biológica do termo. Embora a discriminação por 

religião já fosse crime na Lei 7.716/89 e no art. 142, §3º, do Código Penal (que 

é espécie de racismo, e por isso, imprescritível e inafiançável, cf. decidiu o 

STJ, no AREsp 686.965/DF, em decisão mantida pelo STF, no ARE 

983.531/DF, ante o conceito de racismo do mesmo precedente que 

justificou o reconhecimento da homotransfobia como tal) (CRUZ; 

VECCHIATTI, 2016), o Supremo entendeu que o antissemitismo é uma 

discriminação por raça. Isso porque, quando o caso chegou ao Supremo, o 

senhor Ellwanger alegou que seria um crime de “discriminação não-

racista” e por isso estaria prescrito, tese esta acolhida pelo voto vencido do 

Ministro Moreira Alves. Mas o STF, por maioria, reconheceu o 

antissemitismo como crime de discriminação por raça para a ele aplicar a 

imprescritibilidade que a Constituição impõe ao racismo (ao lado da 

inafiançabilidade). Então, a maioria do STF, reconhecendo que a 

Constituição, no artigo 3º, inciso IV, e a Lei Antirracismo, falaram em “raça” 

e “cor” em palavras diferentes, donde aplicável a máxima hermenêutica 

pela qual a lei não possui palavras inúteis, não se pode considerar “raça” e 

“racismo” apenas pelo critério fenotípico, de cor de pele. O STF enquadrou 

antissemitismo como discriminação por raça, tendo como o ratio 

decidendi, fundamento determinante, o Projeto Genoma ter acabado com 

a crença de que a humanidade seria formada por raças biologicamente 

distintas entre si. Então, para o racismo não virar “crime impossível”, pela 

unicidade biológica da raça humana, o Supremo enterrou de vez o conceito 

biológico e adotou o conceito político-social de racismo e raça, pelo qual 

racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. 

 Nesse sentido, as ações propostas ao STF apontaram que, se este 

é o conceito ontológico-constitucional de racismo, e eu acredito que ele 

seja (embora com nuances adiante explicadas), então, a homotransfobia se 

configura como crime de racismo. Com efeito, a opressão homotransfóbica 

inferioriza as pessoas LGBTI+ relativamente às heterossexuais e cisgêneras, 

tendo em vista que as ideologias do heterossexismo e do cissexismo, ao 

pregarem a heterossexualidade e a cisgeneridade obrigatórias, são 

ideologias racistas, porque visam classificar o Outro (LGBTI+) como 
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“antinatural, ideológico, perigoso e pessoa degenerada longe do modelo de 

pessoa ideal” estigmatizando toda comunidade LGBTI+ a partir de 

estereótipos negativos. Isso para naturalizar o grupo hegemônico 

(heterossexual e cisgênero) como único “natural, neutro, de bem e modelo 

de pessoa ideal” (e houve a “teoria da degeneração sexual” para oprimir 

pessoas LGBTI+ da mesma forma que houve a “teoria da degeneração 

racial” para oprimir pessoas negras). 

 Entendo, inclusive, como requisitos dessa inferiorização de 

grupos ser considerada racista, que o conceito só deve abarcar 

discriminações estruturais, sistemáticas, institucionais e históricas, 

justamente para não ser “qualquer coisa” que possa ser considerada 

racismo. Até porque a Constituição, ao considerar o racismo (art. 5º, inc. 

XLII) de forma distinta das discriminações atentatórias a direitos e 

liberdades fundamentais (art. 5º, inc. XLI), obviamente considerou que o 

racismo é uma forma de discriminação mais grave que as discriminações 

em geral. Isso é relevante porque o Poder Legislativo pode criminalizar 

praticamente o que ele quiser, desde que respeite o princípio da 

proporcionalidade (para sintetizar assim: proibição de punições excessivas 

e proibição de proteções insuficientes), mas se ele colocar na Lei 

Antirracismo um crime de discriminação “por time de futebol” ou “por cor 

de cabelo” (e sim, ouve-se isso em discussões informais), serão crimes de 

discriminação não-racistas, que prescrevem, mesmo estando formalmente 

na Lei Antirracismo. Então, o conceito de racismo do STF no caso 

Ellwanger, e ainda mais o conceito melhor desenvolvido fruto da tese 

aprovada no julgamento da homotransfobia, cria uma racionalidade que 

justifica os outros critérios da Lei Antirracismo (raça, cor, etnia, 

procedência nacional e religião), para que todos configurem crimes de 

racismo e não crimes de discriminação em geral. E naquele conceito de 

racismo, a homotransfobia se enquadra, donde punível pelos crimes raciais 

(“por raça”, lembrando que a Constituição e a lei falam em “raça” e “cor” em 

palavras diferentes, donde não podem ter o mesmo significado). 

 Um parêntese. Note-se, quem quer privilégios nesse tema são 

religiosos fundamentalistas que não querem que haja punição criminal 

para a homotransfobia de forma idêntica à punição criminal que lhes 

protege, ante o crime de “praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a 

discriminação por religião” (art. 20 da Lei 7.716/89). Como se vê, tudo que o 

Movimento LGBTI+ quer é igual proteção penal. Afinal, sempre que o 
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Estado reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza a 

conduta, é algo que é criticado por parte das esquerdas progressistas, mas 

é um fato objetivo e inconteste, donde beira a má-fé o Senado alegar que a 

criminalização não resolve o problema (má-fé, no mínimo, enquanto 

violação do princípio da boa-fé objetiva, que estabelece um padrão de 

conduta imponível à pessoa mediana, no sentido de que “se não sabia, tinha 

obrigação de saber e será tratado(a) como se soubesse”). Ora, o Congresso 

criminaliza tudo quando ele entende que há uma opressão intolerável: 

[veja-se os casos da Lei Antirracismo9, no que tange à negrofobia, etnofobia, 

xenofobia e religiosofobia (para explicar desta forma os critérios e abstraída 

a diferença entre “raça” e “cor” absolutamente relevante no caso do 

reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo), da Lei Maria 

da Penha10, da Lei que criminaliza a Discriminação da Pessoa Vivendo com 

HIV/AIDS11, crimes conta a infância, crimes contra o idoso nos estatutos 

respectivos, a Lei do Feminicídio12, que na prática é um aumento de pena 

(absolutamente necessário e legítimo para fins de educação social e 

prevenção geral de condutas, mas na prática trata-se de um aumento de 

pena ao homicídio praticado contra a mulher, em razão de seu gênero)]. 

Por isso que as ações apontaram que não se pode hierarquizar opressões: 

se outras operações contra grupos vulneráveis são criminalizadas, a 

opressão contra pessoas LGBTI+ tem que ser criminalizada da mesma 

forma, é esse o sentido do direito a igual proteção penal invocado nas 

ações. 

 Na síntese de Djamila Ribeiro (2018, p. 41), racismo é um sistema 

de opressão que supõe relações de poder entre um grupo dominante um 

grupo dominado13. Nesse sentido, segundo a literatura negra antirracismo 

em geral, que citei no memorial entregue às Ministras e aos Ministros do 

STF14, raça é um dispositivo político-social de poder, que tem a finalidade 

de garantir privilégios sociais um grupo dominante e estigmatizar um 

 
9 Lei Federal n.º 7.716/1989. Que pune as discriminações por “raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional”. 
10 Lei Federal n.º 11.340/2006. 
11 Lei Federal n.º 12.984/2014. 
12 Lei Federal n.º 13.107/2015, que criou o inc. VI e os §§2º-A e 7º, I a III, do art. 121 do Código Penal. 
13 Embora a autora não fale da homotransfobia, entendo que seu raciocínio justifica o reconhecimento dela 
como crime de racismo (o mesmo vale para os demais autores negros, citados neste artigo). 
14 Para desenvolvimentos e as transcrições integrais: Vecchiatti (2019a), onde se trabalham os conceitos das 
obras de Almeida (2018), Moreira (2018) (no memorial, citei a primeira edição de tais obras) e Mbembe (2018). 
Na segunda edição, expliquei toda a decisão do STF, voto por voto, entre outros desenvolvimentos, como o 
fato de a decisão abarcar também o crime de injúria racial, não só o de racismo. 
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grupo dominado, uma construção social de ideologia segregacionista que 

reproduz relações hierárquicas de poder, de sorte que o racismo se 

configura na alterofobia (Achille Mbembe), ou seja, na discriminação do 

Outro (categoria filosófica que designa o grupo social inferiorizado pelo 

grupo dominante, que se considera o único “natural”), para naturalizar e 

justificar desigualdades e a segregação de grupos a partir de estereótipos 

negativos do grupo inferiorizado, e estereótipos positivos em benefício do 

grupo dominante. 

 Percebe-se como o raciocínio acolhido pelo STF não supõe 

analogia in malam partem, pois a homotransfobia se enquadra em tal 

conceito político-social (e não biológico) de racismo. Da mesma forma que 

houve a teoria da degeneração racial para oprimir pessoas negras, também 

existiu a teoria da degeneração sexual para oprimir pessoas LGBTI+ (o fato 

de terem se desenvolvido com nomes distintos não impede entende-las 

como idênticas, em termos de inferiorização social desumanizante por 

parâmetros culturais e econômicos estruturais, sistemáticos, institucionais 

e históricos da sociedade). Então, a interpretação literal (interpretação 

declarativa) do crime de discriminação por raça, do artigo 20 da Lei 

7.716/89 abarca a homotransfobia no que tange ao crime de “praticar, 

induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça”. Estamos aqui 

dentro do limite do teor literal, que Claus Roxin, um dos maiores 

criminalistas vivos, afirma que é o único limite da interpretação penal 

criminalizadora. Estamos dentro da moldura normativa de que falava 

Kelsen, ao passo que a interpretação aqui defendida e acolhida pelo STF 

não se deu por um ato arbitrário de vontade, tendo em vista que foi feita a 

partir de conceito fruto de precedente histórico do STF (o caso Ellwanger – 

HC 82.424/RS) o qual é referendado pela literatura negra antirracismo. 

Embora seja uma interpretação evolutiva, ela é compatível com a “letra da 

lei”, aquela que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, ela 

afigura-se correta, pois é incoerente entender-se que o racismo é um 

conceito político-social (como parece unânime, ou pelo menos 

hegemônico), mas vinculá-lo só a cor de pele (ao fenótipo), que é, afinal, 

uma questão biológica. 

 Por vezes, já me foi dito que a discriminação contra pessoas 

negras e contra pessoas LGBTI+ tem especificidades. Sim, têm, mas 

voltemos à Lei Antirracismo, que fala em crimes por “raça, cor, etnia, 

religião e procedência nacional”. Peguemos as discriminações por “cor” e 
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“etnia” que (espero) ninguém vai duvidar que ambas são racistas: 

“discriminação contra negros” e “discriminação contra índios” têm 

especificidades entre si, “discriminação contra negros pobres” e “contra 

negros ricos” também têm especificidades entre si e isso não afasta todas 

configurarem espécies de racismo. Então, a questão é que temos um 

conceito abstrato de racismo afirmado pelo STF, de sorte que todas as 

opressões se enquadrarem neste conceito serão espécies de racismo. O 

racismo é gênero que possui várias espécies, como a negrofobia, a 

xenofobia, a etnofobia, a religiofobia, ao passo que a separação conceitual 

da lei e da Constituição entre “raça” e “cor” permite que a homotransfobia 

seja reconhecida como uma nova espécie de racismo, por enquadrável no 

conceito de discriminação por raça. 

 Embora se trate de um conceito valorativo da lei penal (a 

discriminação por raça), em termos de princípio da taxatividade penal, a 

despeito de críticas doutrinárias, é hegemônico no mundo que as leis 

podem criminalizar condutas por conceitos valorativos (conceitos 

legalmente indeterminados, cujo sentido exato seja definido pela 

interpretação judicial), desde que não haja, na terminologia alemã, uma 

“vagueza intolerável” (KUHLEN, 2012, p. 158, 167-171)15. Nesse sentido, não 

me parece que o conceito de “raça”, nessa acepção afirmada pelo Supremo 

e pela literatura negra antirracismo, ainda mais se acolhidos esses 

requisitos estruturais sistemáticos institucionais históricos que proponho, 

seja um conceito intoleravelmente vago, donde absurdo entendimento 

contrário, à luz da compreensão hegemônica da jurisdição constitucional 

mundial sobre o princípio da taxatividade. 

 Cite-se, por oportuno, que muitas pessoas homotransfóbicas 

consideram pessoas LGBTI+ uma “raça maldita”, como prova entrevista de 

um neonazista, com o rosto coberto, em 2014, no SBT, dizendo que 

homossexuais são, aspas “raça do demônio”16 [sic]. No mesmo sentido, o 

apresentador Sikera Jr., em 2020, chamou pessoas trans de "raça 

desgraçada" ao noticiar um assassinato supostamente cometido por casal 

de lésbicas e protestar contra atuação da ativista trans Viviany Benvenuti 

 
15 Explicando isso detalhadamente: Vecchiatti (2019a, p. 214-216). 
16 Cf. <http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/4703/No-Rastro-da-Intolerancia---Parte-
1.html#.VJCM0SvF_T9>. Trata-se da primeira fala do vídeo, logo após o 20º segundo. Para a 02ª parte: 
<http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/12831/No-Rastro-Da-Intolerancia---Parte-
2.html#.VJCPa3u4Ka9>. 
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anos antes, quando desfilou crucificada pedindo o fim da 

homotransfobia17. No HC 82.424/RS, o Relator, Ministro Maurício Corrêa 

enfrentou o tema muito bem apontando que não importa o que nós, STF e 

judeus naquele caso, e acrescento aqui, nós LGBTI+, não importa o que nós 

pensamos, importa como esse grupo é tratado socialmente. Pessoas LGBTI+ 

são consideradas uma “raça maldita”, “degenerada” que ou deve ser 

exterminada, ou oprimida e estigmatizada. Esse é o senso comum de boa 

parte da população que tem medo da população LGBTI+, por preconceitos 

arbitrários, mas históricos e institucionalizados. Esse é um elemento a mais 

que prova a correção da decisão do STF, ao considerar a homotransfobia 

como espécie de racismo. 

 À luz dessas doutrinas, o STF elaborou um novo e mais 

preciso/taxativo conceito constitucional de racismo na tese fruto do citado 

julgamento, segundo a qual: 

 
O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, 
projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou 
fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma 
construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de 
justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à 
dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da 
dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo 
vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém 
posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são 
considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de 
marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de 
odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e 
lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito18 
(STF, ADO 26, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, e MI 4.733, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgamentos finalizados em 
13.06.2019). 

 

 

 

 

 
17 Cf. <https://www.hypeness.com.br/2020/08/sikera-jr-e-condenado-por-transfobia-contra-modelo-
trans-raca-desgracada/>. 
18 Cf. <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423925>. 
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A INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO NO CONTEXTO DA OMISSÃO 

INCONSTITUCIONAL19 

 
 Uma dúvida por vezes levantada é sobre como se pode afirmar 

que havia uma omissão inconstitucional e, ao mesmo tempo, dizer que a 

atual Lei Antirracismo pode ser interpretada para abarcar a 

homotransfobia. A resposta demanda compreensão do instituto da 

interpretação conforme a Constituição, que é uma técnica de controle de 

constitucionalidade, pela qual se salva a constitucionalidade de uma lei, 

desde que a ela atribuindo determinada interpretação. Embora criada no 

contexto da inconstitucionalidade por ação, não há razão para ela não ser 

aplicável no controle da inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, da 

mesma forma que se afasta a inconstitucionalidade por ação por 

intermédio da técnica da interpretação conforme, mediante a adoção de 

uma interpretação não tão intuitiva do texto legal, mas compatível com 

seus limites semânticos, não há razão para não ser admissível o seu uso 

para afastar a inconstitucionalidade por omissão pelo mesmo 

procedimento. Tanto naquele quanto neste caso, se afirma que determina 

interpretação seria inconstitucional e que, por força do princípio da 

presunção da constitucionalidade das leis, a lei deve ser considerada válida, 

mas apenas se interpretada de uma outra maneira, não-inconstitucional. 

Obviamente, nunca se disse que a criminalização da opressão a pessoas 

negras como racismo seria “inconstitucional”. O que se apontou é o 

fenômeno da omissão inconstitucional parcial, de sorte que, neste caso, da 

mesma forma que é constitucionalmente correto e necessário considerar 

a opressão à população negra como espécie de racismo, também deve ser 

assim considerado o antissemitismo e a homotransfobia (não por analogia, 

mas por precisa identidade conceitual, a partir do conceito de racismo 

adotado). 

 Nesse sentido, desde o caso Ellwanger (HC 82.424/RS) o STF 

sempre afirmou que o conceito de racismo precisa ser interpretado à luz 

do princípio da igualdade. Com isso, obviamente o Tribunal não quis dizer 

que deveria abarcar situações por analogia, mas que, entre um anacrônico 

e superado conceito biológico de raça e racismo e o conceito político-

social, este deve ser o adotado, para que o conceito de racismo abarque 

 
19 Para maiores desenvolvimentos: Vecchiatti (2019a, p. 561-562). 



197 

todas as situações que merecem ser assim consideradas, e não só aquelas 

mais tradicionalmente conhecidas como tal. Fez isso para abarcar o 

antissemitismo como espécie de racismo naquele julgado, e, agora, no 

julgamento da ADO 26 e do MI 4733, o fez para entender que a 

homotransfobia se enquadra no conceito de racismo. E seja como for, dada 

a fungibilidade das ações constitucionais entre si (são intercambiáveis), se 

esse fosse um problema (e não é), poderia o STF ter convertido a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e aplicado a referida interpretação conforme na 

mesma, onde inconteste é seu cabimento. Então, não há o que se criticar 

na decisão também neste ponto. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 Raça e racismo são conceitos legais, a serem concretizados por 

exegese judicial, mesmo para quem (irresponsavelmente) acha que 

“racismo não existe, porque somos todos humanos” [sic]. Existe, como 

conceito político-social. A orientação sexual e a identidade de gênero das 

pessoas LGBTI+ são marcadores sociais que as fazem ser inferiorizadas de 

forma estrutural, sistemática e institucional ao longo da história. São 

tratadas como “exóticas”, relegadas a papéis sociais e trabalhos secundários 

(com demissões ou não contratações quando se descobre serem LGBTI+), 

consideradas pessoas “degeneradas” (longe do “modelo” heterossexual 

cisgênero) e “perigosas” por grande parte da sociedade, uma “raça do 

demônio” como neonazista afirmou, certa vez, no SBT, em 2014 (cf. supra), 

e um apresentador afirmou em pleno ano de 2020 (cf. supra). São vítimas 

de estruturais segregações econômicas e culturais/sociais em geral, por 

relegadas somente a determinados trabalhos e papéis sociais (tidos como 

secundários), bem como demitidas, quando sua orientação sexual não 

heteroafetiva ou identidade de gênero transgênera é descoberta ou 

assumida. Enquadram-se, assim, em todos os elementos do racismo, não 

por analogia, mas por precisa identidade conceitual. 

 As condutas que se enquadrarem no conceito geral e abstrato de 

racismo reconhecido pelo STF (em suma, a inferiorização desumanizante 

de um grupo social relativamente a outro, no contexto de relações de poder 
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social de grupo dominante relativamente a grupo dominado) merecerão 

esse qualificativo. O reconhecimento da homotransfobia como crime de 

racismo não viola o princípio da legalidade penal estrita, por ser 

subsumível a tipo penal já previsto em lei (por exemplo, artigo 20 da Lei 

7.716/89, de praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação por 

raça), donde respeita a legalidade penal formal (lei escrita), por se 

enquadrar no conceito ontológico-constitucional de racismo, referendado 

por precedente histórico do STF (HC 82.424/RS) e pela literatura negra 

antirracismo, de sorte que não pode ser considerado como 

“intoleravelmente vago”. Inexiste violação ao princípio da taxatividade, pois 

este sempre admitiu a criminalização por conceitos valorativos (cf. supra), 

donde a interpretação do STF respeita a legalidade penal 

substancial, relativa aos princípios da taxatividade e anterioridade (lei certa, 

estrita e prévia), pois modulados os efeitos da decisão. 

 Inclusive porque não é correto dizer que a decisão prejudicaria a 

proteção penal à população negra pelo reconhecimento de que o conceito 

de racismo abarca opressões outras além da negrofobia, pelo fato de ser 

afirmação arbitrária, no sentido de não comprovada, que inclusive 

desconsidera que o fato de a Lei Antirracismo classificar como racismo 

opressões outras àquela baseada no fenótipo (ao falar em “raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional”) e o STF ter reconhecido que o 

antissemitismo é espécie de racismo (HC 82.424/RS) não geraram essa 

inverossímil diminuição da atenção à repressão do racismo negrofóbico20. 

Sempre destaco que em nenhum momento se quer menosprezar as 

opressões estruturais, sistemáticas, institucionais e históricas à população 

negra (ainda mais à luz da interseccionalidade das opressões), que sofre 

racismo desde antes de se teorizar sobre ele: tudo que se destaca é que os 

conceitos político-sociais de raça e racismo, à luz da literatura negra 

antirracismo, demandam o reconhecimento da homotransfobia como 

crime de racismo e, consequentemente, da população LGBTI+ como grupo 

racializado (cf. supra), pois, se racismo é um conceito político-social, raça 

também o é. 

 Portanto, longe de permitir que “qualquer coisa” seja considerada 

como racismo (ou outro crime), tal compreensão aumenta a dignidade 

constitucional do conceito de racismo, evitando 

 
20 Desenvolvendo a resposta a tal crítica: Vecchiatti (2019c). 
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que qualquer discriminação assim considerada, mesmo por lei. Então, a 

decisão deve ser celebrada, por não prejudicar o combate à opressão 

contra pessoas negras e possibilitar a proteção de outros grupos 

vulneráveis pela repressão constitucional ao racismo, quando se 

enquadrem nesses taxativos requisitos. 

 Maravilhoso fruto positivo desse histórico julgamento foi a 

decisão do juiz federal João Moreira Pessoa de Azambuja, da 11ª Vara da 

Seção Judiciária de Goiás, que, citando este conceito constitucional de 

racismo do STF, bem afirmou que o “racismo reverso” é uma tese 

flagrantemente equivocada, pelo conceito de racismo pressupor relações 

de poder entre um grupo dominante em detrimento de um desumanizado 

e oprimido grupo dominado, vítima de discriminações estruturais, 

institucionais, sistemáticas e históricas21. Fico feliz por isso, pois sempre 

entendi e defendi que o conceito de racismo do STF acaba, de vez, com a 

equivocada tese do racismo reverso. É, sem dúvida, mais um maravilhoso 

efeito positivo da decisão. 
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C A P Í T UL O  1 4  

 

Por uma política de leitura e escrita pelo 
meio: corpo, gênero e sexualidade nas 
tramas do mundo 
 
Alexsandro Rodrigues  
 
 
ABRINDO CONVERSAS PARA NOS PENSAR EM OPERAÇÕES DE LEITURA E 

ESCRITA 

 
 Este artigo, produzido para uma conversa, busca pensar e 

também problematizar o ato de ler e escrever como potência de inventar 

mundos que sejam mais afeitos às estranhezas. Michel de Certeau (1994) 

oferece-nos pistas de extrema importância para pensarmos os sujeitos 

praticantes da vida cotidiana em atos de ler, escrever, conversar, narrar, 

caminhar, rememorar - em operações criativas de produção de mundos. 

Seguindo seus rastros como praticantes de uma vida que não se conforma 

com o já dito e escrito, compreendemos que um texto, como narrativa 

curricular, interessada, endereçada, distribuída em tempos e espaços de 

sociabilização de discursos de verdade, não capitaliza no campo das ideias 

e dos bens materiais o poder que supõe possuir para imprimir a ferro e 

fogo uma moral heteronormativa naqueles que estão inseridos em práticas 

de leitura, de escuta, de conversas e de escrita. 

 Com Paulo Freire aprendemos que: 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente (FREIRE, 2003, p. 
11). 

 

 Com Paulo Freire aprendemos que não existe purismo e 

neutralidade em um texto e no seu conteúdo. Um texto, campo aberto e 

grávido de possibilidades se organiza, afetado que está com fios de poderes 

https://orcid.org/0000-0002-5998-4978
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e saberes dispersos nas histórias, memórias, imagens e afetos que tramam 

a condição do autor/leitor e se alonga na inteligência do mundo.  Freire 

aproxima-se de Certeau (1994) nesse artigo como conversa, quando nos 

permite compreender que a leitura e a escrita são atividades que se fazem 

acontecer por relações, recusas, negociações, misturas, hibridizações e 

traduções que passam pelo corpo e os processos de subjetivação. 

 Os processos educacionais democráticos, comprometidos que 

estão com as possibilidades que se abrem com a presença de vidas que não 

cabem em si e com corpos marcados por dissidências que são resultados 

das formas de produzir, julgar e classificar, comprometem-se com a 

impossibilidade de neutralidade do ato educativo. Ler, escrever, se ler e se 

escrever não simples operações pedagógicas, são atos políticos que 

reivindicam o direito de aparecimento, crescimento e florescimento. 

Práticas pedagógicas democráticas, implicadas com a diversidade sexual e 

com a presença daquilo e daqueles que não estão catalogados nos 

discursos das políticas prol diversidade sexual e da literatura infanto-

juvenil, problematizam os discursos de verdade que nos colonizam e que 

afirmam a manutenção de privilégios da heteronorma em sua obsessão 

pela coerência compulsória entre corpo, gênero e sexualidade. 

 Não podemos negligenciar, muito menos tomar por menos, que 

as literaturas infanto-juvenis, narrativas curriculares endereçadas que nos 

fabricam como subjetividades de certo tipo, se mantem de forma 

hegemônica nos espaços escolares, produzindo apagamentos e 

invisibilidade de narrativas e de vidas dissidentes. Logo, uma prática 

educativa e uma política de educação, que reivindicam neutralidade do ato 

de educar, não estão coegendradas com a dimensão ética e política do ato 

de educar e com a multiplicidade dos sujeitos da educação. 

 

 

OLHE DE NOVO PARA ESCOLA: AS CRIANÇAS EM DISSIDÊNCIAS ESTÃO NELA 

 
 Como exercício ético do ato de educar, por sabermos que não 

podemos escolher e decidir com quem habitamos as salas de aula e a 

escolas, somos convocados a nos abrir, virando ao avesso, colocando a 

mostra as pregas e dobras da moral colonizadora que nos pega e carquilha 

por dentro. Para despregar o que nos impede de expandir com a novidade 
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da vida, precisamos descolonizar nossos modos de sentir, tocar, cheirar, 

ver, falar, ler, escrever e amar. Descolonizar, permite visibilizar outros 

modos de estar no mundo e com ele, naquilo que não podemos prever e 

prescrever, sermos afetados. Como forma de descolonização do ato de 

educar, na condição de educadores, talvez o primeiro movimento seja o de 

retirar os pregos e correntes de uma moral heteronormativa de nossos 

corpos e saberes docentes. 

 E o cu, aquilo que nos iguala, pode ser um bom lugar para 

iniciarmos a revolução descolonizadora com a leitura e a escrita. O cu 

descolonizado é um convite para que possamos ler e escrever desde outros 

lugares que não os localizados num corpo-cérebro. Despreguear, 

descolonizar o ânus da leitura e da escrita, se dar a ler e escrever de forma 

diferente, é reaprender outros modos de falar sobre a prisão da criança nos 

dispositivos da infância e da boa pedagogia. 

 Temos cu e com ele convocamos políticas de alianças de 

releituras e reescritas sobre nós e sobre o que de nós quiseram narrar, 

discursar e também distribuir nas políticas de leitura e escrita nas escolas. 

Heterossexuais, homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e 

crianças se igualam em intensidades nas composições das forças 

revolucionárias pelo simples fato de possuírem cu. O cu, terras proibidas, 

zona de perigo, ao nos igualar em precariedade nos abre ao devir anal do 

mundo. O cu vira uma bocarra escancarada que engole a nós todos e a 

tudo! Não é possível a vida sem cu! Pelo cu, o mundo se abre numa grande 

bocarra. 

 Guy Hocquenghem, alegremente aberto ao mundo, canta esta 

máxima ao nos convocar para o ato revolucionário nos usos do cu, das 

terras baixas, perigosas, lugar de merda e que espalha merda. E com ele 

aprendemos que: “o buraco de nosso cu não é nem vergonhoso nem 

pessoal, é público e revolucionário” (HOCQUENGHEM, 1980, p. 43). 

Demolindo, deslocando com Hocqueghem, no que ele nos ensina sobre o 

orgulho do cu e sua força política revolucionária, gostamos, com Paul 

Preciado, de pensar o ânus como território comum a ser descolonizado e 

desprivatizado das políticas identitárias e da diversidade sexual que nos 

pregueiam pelo centro. 

 Paul Preciado faz saber que “os trabalhadores do ânus são os 

novos proletariados de uma possível revolução contrassexual” (PRECIADO, 

2016, p. 32). Se todos nós, trabalhadores da educação temos ânus e com ele 
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nos abrimos ao mundo, ousamos dizer que a revolução nas práticas 

educativas será pelo/com e no ânus. E por que o ânus como potência 

comum de leituras de mundos e narrativas curriculares aqui é convocado? 

De forma apressada, atrevo a dizer, que é pelo ânus que nos abrimos aos 

nascimentos de mundo e é por ele e, com ele, que as práticas subversivas 

das identidades de gênero e sexualidade se fazem entrar em curto-circuito. 

 Cu, todos temos um e por ele a vida entra e sai. O cu é um lugar 

antropofágico. Javier Saez e Sejo Carrascosa (2016, p. 47), dizem que a 

“utilidade do ânus está em abrir-se e não em fechar”. Fechar um ânus é 

matar a vida. Temos aprendido que o ânus é um lugar estranhamente vazio 

das marcas de gênero. O binarismo sexual e o mito da cópula 

heterossexual-reprodutiva não podem operar nesse lugar do anal, que 

desafia sua lógica e os coloca em dúvida (SAEZ; CARRASCOSA, 2016, p.31). 

 Nesta direção anal, Preciado, entrando nesta conversa, ajuda-nos 

a fazer problema a gênero e sexualidade, quando diz que “o trabalho do 

ânus não é destinado à reprodução nem está baseado numa relação 

romântica. Ele gera benefícios que não podem ser medidos dentro de uma 

economia heterocentrada. Pelo ânus, o sistema tradicional da 

representação sexo/gênero, vai à merda” (PRECIADO, 2014, p. 32). 

 Como gostamos de mandar à merda o sistema sexo-gênero 

tradicional e os privilégios das narrativas heterocentradas, perguntamos: é 

possível pensar e viver práticas pedagógicas que nos ajudem ir à merda, 

fazer merda e também convocar a merda? Por estarmos todos nós, unidos 

pelo devir anal do mundo e na merda, nos preocupamos com as ausências 

na literatura infanto-juvenil, de subjetividades e identidades que pelo ânus, 

são interditadas, exterminadas e silenciadas! Não podemos esquecer que, 

que os currículos escolares hegemonicamente são constituídos por 

discursos normativos que busca afirmar identidades coerentes na lógica do 

sistema sexo-gênero. 

 A escola, e o que nela se ler, ver, fala, escreve e vive, não nos 

deixam esquecer nem por um momento dos discursos normativos da 

educação e da pedagogia. Em dissidências, desde crianças, como ervas 

daninhas... porque exercitamos uma ética anal crianceira, abrimos buracos 

no fim do mundo com o que nos resta... nossos cus, e de nossos cus, a vida 

que nos interessa, na merda, devora e zomba deste suposto saber que tanto 

ama a boa educação. Sabemos nós, proletariados do cu, de uma coisa, 

temos muito a te ensinar! Queres conosco aprender? Queres conosco criar 
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lógicas anais de currículos? Fazemos a ti convite se disposto estiver em 

compor alianças de (des)aprendizagens e descolonização. 

 

 

ABERTURA DE MUNDOS COM A LEITURA 

 
 Temos um problema no que diz de nossas práticas de leituras e 

escrituras nas escolas! Na escola aprendemos a ler com o cérebro. A leitura 

na escola é cerebral.  Fecham tudo que podem: boca, ouvidos, olhos, poros 

e cus. A boa leitura da escola é a que se dá a ler em silêncio. Será que as 

dissidências nas escolas, proletários do cu, professoras e professores, 

estudantes e trabalhadores da educação, podem aprender e também 

ensinar a ler com o cu! Pode o cu ler e se dar a ler com prazer? Parece-nos 

que sim! 

 Giro de saberes e descolonização de buracos! Se o cérebro 

produziu merdas em nossas vidas através de nossos olhos e de nossas 

línguas, controladas pelas tecnologias de gênero e sexualidade, queremos 

jogar merda nos ventiladores do cisheterosistema com nossas presenças. 

Queremos nos colocar em exercícios de leitura e escritura com todo o 

corpo e, principalmente, com mãos que, desmonhecando escrevem, 

apagando as histórias que interditam outros modos de vidas. A leitura com 

o cu nos permitiria uma leitura mais franca, mais carnal e mais fresca! E de 

frescuras: as crianças que nascem em nós, podem muito ensinar! 

Desmonhecando, escrevendo e apagando histórias e narrativas 

curriculares hetrocentradas, sobrevivemos nas margens da leitura e da 

escrita.  Porém, sobreviver não nos basta, por isso, em presença, jogamos 

merda nas calçadas pavimentadas da boa pedagogia com seus saberes e 

poderes normativos que buscam nos exterminar e nos conformar a 

heterossexualidade compulsória através de suas práticas pedagógicas com 

a leitura e a escrita. Preciado (2018, p.78, 79), pensando a privatização do 

ânus, diz que “O ocidente é desenhado como um tubo com dois orifícios: 

uma boca emissora de sinais públicos e um ânus impenetrável ao redor do 

qual gira a subjetividade masculina heterossexual que adquire status de 

corpo socialmente privilegiado.” Com nossos cus abertos, jogando merda 

na norma, que insiste em não nos ver, perguntamos: pode o novo chegar, 

no que diz respeito ao devir anal do mundo, mediante o esforço de 
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manutenção dos eternos quadros de leituras e imagens que são oferecidas 

às crianças nas narrativas heterocentradas dos contos de fadas, fábulas, 

ficções, quadrinhos, poesias e outros gêneros literários? Paco Vidarte 

lembra-nos, sujeitos em dissidências, que desde crianças “habitamos o 

mundo de modo perverso e cindido, [...] criando estratégias de socialização, 

visibilidade e política muito peculiares e absolutamente inovadoras” 

(VIDARTE, 2019, p. 57). 

 Fazer leitura de escritas e imagens outras é responsabilidade de 

quem se coloca em operações de leitura e de escritura? Esta tarefa 

inovadora de repertório com as dissidências, é das dissidências? Pode um 

texto outro, compor repertórios de leitura e de escrita desde a escola? 

Respondemos comprometidos que estamos com a expansão da vida, que 

sim! As narrativas dissidentes estão na escola! Seus usos morais é que 

precisam ser questionados. Nas narrativas moralistas, distribuídas nas 

políticas de leituras para crianças e jovens, encontramos cenas de rebeldias 

e insubmissões. Em Carlos Collodi1 (1985), em sua tradicional história de 

“Pinóquio”, escrita ainda no século XIX, um boneco de madeira, 

subjetividade planta e gente, tem nos primeiros “dias” de sua vida, esforços 

disciplinadores que insistem em transformá-lo em um menino de verdade. 

Nessa história, encontramos passagens de desobediências que nos 

mostram que o boneco, quase menino, quer continuar com o cu aberto em 

suas andanças por onde não se conhece e em busca daquilo que ainda não 

se sabe o que é. Vagueando entre moral, más companhias e lugares cheios 

de perigos para um corpo fora da norma, Pinóquio é corpo indisciplinado, 

vida abjeta, não humano, potência - vir a ser lenha, planta, animal e 

humano. O corpo de Pinóquio, marcado por seres fantásticos e forças 

binárias que cruzam seu caminho não abrem mão de seu o corpo. E, o 

corpo que não se conforma, vai sem saber o fim da caminhada. Disputar 

um corpo não é tarefa fácil.  No entre afetos e falta de escrúpulos com os 

sentidos impressos ao corpo e a moral do adulto, o corpo aberto desse 

quase menino, só deseja continuar. 

 

 

 

 
1 Carlo Collodi é o pseudônimo de Carlos Lorenizi (1826-1890), escritor florentino popular por suas alegres 
histórias infantis e famoso por seu herói pouco exemplar Pinocchio, que entre ensinamentos mesclados de 
humor, delicia geração após geração de leitores com suas aventuras. 
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POR UM MUNDO SEM PREGAS E PREGOS 

 
 Um texto pode muito coisa, mas, não pode tudo! Pinóquio, 

devorando e fazendo antropofagia de tudo que lhe tocava, já nos ensinou 

sobre isso! A boa pedagogia e os bons costumes não nos deixam perceber 

em Pinóquio suas resistências e seus processos inventivos de mundos. 

Precisamos lembrar que a resistência e os processos de dizer não, não se 

comprometem, mediante os limites de uma vida, a permanência a um 

eterno não. Podemos ser capturados a meio caminho e por ali ficarmos 

espiando à boa hora e ocasião para insurgir em nascimento. 

 Um texto, uma imagem, uma conversa, um conselho, não passa 

de mais uma possibilidade de endereçamento e de produção de 

subjetividades e identidades que importam. Apenas uma possibilidade, e 

por ser o que é, precisam ser reiterados cotidianamente, conferindo aos 

que se conformam ao sistema sexo-gênero hetrocentrado, privilégios e 

recompensas. As narrativas disciplinadoras sabem que podem fracassar! 

Por isso insistem com as histórias já contadas. Pinóquio faz funcionar, via 

corpo que se recusa a meio caminho, exemplos do que pode acontecer 

com crianças dissidentes e, na condição dos que gozam e fazem funcionar 

o poder pastoral, nas escolas, não perdemos oportunidades de repetir e 

reforçar esta história. 

 Pessoas são tramadas por repertórios de saberes e desejos que 

não tem obrigação de se conformar as normas. As histórias hegemônicas 

que contamos para as crianças e as pedimos para escrever e recontar 

oferecem narrativas insossas com princípios iguais, meio sem graça e 

tristes fim com a métrica normativa das fadas, príncipes e casamentos 

heterossexuais. Com todo esforço, desvios acontecem, insubmissões 

comparecem, endereçamentos erram seu alvo e produzem efeitos 

complexos que não estavam/estão previstos. Não podemos negligenciar 

com Elizabeth Ellsworth (2001) que os modos de endereçamento oferecem 

sedutores estímulos e recompensas para os que se veem contemplados em 

suas narrativas. 

 Na população branca, cisheterossexual, cristã, meninos e 

meninas de verdade podem confirmar isso ao ser verem refletidos e 

contemplados sem nenhum esforço nessas tramas curriculares! Temos 

aprendido com os estudos com os currículos críticos que pelas narrativas 
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curriculares, também se é possível prescrever, inventar, fabricar, valorar, 

desqualificar, silenciar e apagar formas de subjetividades que não 

correspondem ao projeto político que qualifica vidas heterocentradas 

como a única forma legítima de existir. 

 Os praticantes de um texto como currículo, em atos de leitura e 

escrita, em práticas de poder que não se capitalizam no manuseio de um 

texto, introduzem uma arte de negociações, disputas, conversações e 

articulações com redes de sentidos que dizem de uma vida e, de uma vida 

que pede passagem e condições de florescer. Judith Butler (2018) afirma 

que uma vida só pode florescer nos extremos do fim do mundo quando 

compreendemos que a precariedade, nossa condição comum, precisam 

ser problematizadas e enfrentadas nas micropolíticas anais que se abrem 

em práticas de insubmissões. Nesses enfrentamentos que se fazem 

acontecer cotidianamente a favor de uma vida, redes de apoios em alianças 

anais podem contribuir com as condições de aparecimento e de políticas 

de ampliação de vidas e nascimentos. 

 A literatura pode ser um dos fios dessa aliança. As políticas anais 

de leituras de mundos, buscam como exercício ético em 

(des)aprendizagens, garantir a expansão da vida e a qualificação de um 

mundo coabitado com nossas diferenças. Podemos escolher muitas coisas 

em nossas vidas, só não podemos, porque não somos donos de mundo, 

escolher com quem coabitar o planeta e as escolas. A precariedade, 

categoria de análise trabalhada por Butler (2018), assume importância para 

pensarmos os privilégios de algumas subjetividades e identidades que 

desfilam diante de nossos olhos nas narrativas curriculares. 

 Durante grande parte de nossas vidas, fomos e somos 

convocados por imagens, textos, histórias, discursos e narrativas que nos 

ensinam que tipo de vida será acolhida nos espaços e tempos de 

sociabilidade e nos processos formativos-educativos. Não podemos 

esquecer que para uma vida florescer, condições de existência e de 

qualificação de uma vida precisam ser garantidas. Pinóquio, personagem 

dos currículos da literatura infanto-juvenil, leitura de casa, da escola e do 

cinema, ensinou-nos, via corpo indisciplinado, corpo marcado, o que pode 

acontecer com os sujeitos que escapam do centro e que pelas margens de 

uma vida rebelde, perdem o direito de acessar a sua condição humana! A 

este respeito Butler (2018, p. 50) dirá que: “Talvez o humano seja o nome 

que damos a essa própria negociação que surge de ser uma criatura viva 
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entre criaturas e em meio a formas de vidas que estão além de nós”. Na 

história de Pinóquio, corpo marionete, corpo boneco, corpo a meio do 

caminho entre vegetal, bicho e humano, torna-se promessa e se faz 

acontecer quando aquele projeto de criança, tendo seu corpo e sua 

subjetividade ameaçados pela força desigual das instituições disciplinares 

e de controle, acolhe o compromisso de fazer a norma funcionar a favor de 

uma sociedade normativa. 

 Muitos de nós, corpos e subjetividades em dissidências, 

queremos viver vidas fora do centro, mas, isso não significa que desejamos 

sentir à flor da pele a precariedade da vida sendo maximizada pela ausência 

de políticas de educação que criem condições de aparecimento. Não 

queremos, na condição de subjetividades dissidentes, lermos apenas 

histórias que fazem o sistema sexo-gênero cumprir sua função na 

manutenção das estruturas de poder e de seus privilégios. Gayle Rubin, a 

este respeito, diz que 

 
a sexualidade, assim como o gênero, é política. Ela está organizada em 
sistemas de poder que recompensam e incentivam alguns indivíduos 
e atividades, ao mesmo tempo que punem e suprimem outros 
(RUBIN, 2017, p. 127). 

 

 As muitas histórias que contam por aí e que são reiteradas 

cotidianamente pelos currículos das literaturas disponibilizadas para as 

crianças, dizem de uma forma-sujeito fabricado e subjetivado nas políticas 

de educação. Para nós, sujeitos em dissidências, presenças insubmissas no 

mundo, as invisibilizações e apagamentos de nossas existências nas 

políticas de educação nos convocam a problematizar as narrativas 

curriculares e a descolonizarmos uma forma-criança narrada e reificada 

pela literatura que está serviço do sistema sexo-gênero. 

 Com Tomaz Tadeu da Silva aprendemos que 

 
o currículo pode ser visto como um discurso que ao corporificar 
narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui 
como sujeitos − e sujeitos também muito particulares (SILVA, 1996, p. 
165). 

 

 Essas narrativas particulares, dos que se arrogam no direito de 

decidir sobre vidas que valem mais, lidas, contadas, vistas, ouvidas nos 
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acompanham e nos dizem que não somos dignos de nelas sermos 

representados e apresentados. Nelas e por elas não fazemos falta, não 

somos sentidos, lembrados e enlutados. Há nestas histórias um esforço de 

nos convencer que para chegarmos ao paraíso dos que participam do 

banquete dos privilégios da heteronorma, precisamos nos adequar aos 

modos ‘meninos e meninas de verdade’ como fizeram Pinóquio acreditar. 

 Independentes das narrativas hegemônicas que se fizeram 

conhecidas em nossos processos educativos, por sermos malditas e mal 

vistas, cus na testa, fazemos outras coisas com as histórias que nos 

contaram. Em nossos processos criativos de oposição e exposição 

alteramos o rumo das histórias. Os textos escolarizados e não escolarizados 

ensinaram-nos, em seus esforços hegemônicos, que ali não poderíamos 

existir. Sem saber como fazer ecos e fazer furos nos currículos prescritivos, 

arriscávamos a fazermos perguntas que ficaram sem respostas! E a criança 

que não quer ser menino de verdade? Pode um menino ser filho de apenas 

pai? Toda criança só pode nascer de um corpo feminino? Pode um menino 

ter duas mães e ou dois pais? Pode um homem engravidar? Porque Gepeto, 

personagem da história de Pinóquio fez um boneco e não engravidou? Os 

homens podem engravidar? Ou será que Gepeto engravidou e não 

quiseram nos contar? Mestre Cereja, carpinteiro que encontrou um pedaço 

de pau que chorava e ria como uma criança e que cedeu ao carpinteiro 

Gepeto é, o que mesmo de Pinóquio? Não importa o que era e o que se 

passou entre Mestre Cereja e Gepeto. Perguntas crianceiras! Respostas... 

Ah.... Isso é uma outra história! 

 Com essas perguntas de crianças, vamos confirmando nossa 

hipótese de que um texto, circulando por aí, pode acertar seu alvo e 

encontrar um leitor que com ele afirme hierarquias e naturalize formas de 

existir. Um texto em sua fragilidade de existir, campo de intenções, 

projeções de futuro, não necessariamente irá encontrar o sujeito da 

passividade da leitura a quem ele se destina. Suas intenções, projeções e 

objetivos podem errar seu alvo. E erram!  E, por saberem disso, a polícia de 

plantão das normas de gênero e sexualidade insistem em nos contar 

histórias quem fazem boi dormir, ensinando-nos e prescrevendo que 

“meninas vestem rosa e meninos vestem azul”, como a Ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos proferiu em 2019. 
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DESMANCHANDO E SUJANDO, SEGUIMOS ACRESCENTANDO NOVIDADE NO 

MUNDO 

 
 As pessoas, porque não são o que esperamos, resistem. 

Resistindo inauguram a arte da criação e a capacidade de dizer não a força 

curricular destas narrativas. Michel de Certeau (1994, p. 273), chama nossa 

atenção para o fato de que “é sempre bom recordar, que não se deve tomar 

os outros por idiotas”. Com ele, fazemos um alerta à polícia de plantão e aos 

que não abrem mão de seus privilégios alimentados pela literatura infantil, 

“que não devemos tomar as crianças por idiotas”. As crianças não são vazios 

a serem preenchidos por uma única versão da história e por uma única 

forma-subjetividade prescrita pelos saberes da infância. As crianças, com 

as quais aliançamos esperanças, não são peças moldáveis como nos 

fizeram acreditar alguns discursos da aprendizagem, da pedagogia e dos 

currículos tradicionais. 

 Se nos cabe disputar, aqui estamos disputando narrativas 

curriculares e modos de narrar. Os sujeitos em atos de ler, potência como 

resistência no existir, produzindo efeitos no que lê, com o outro e como 

outro estabelecem modos próprios de consumo e produção. Consumir um 

texto, nada tem a ver com passividade. É nisso que nos tomam como tolos 

quando, na verdade, rimos debochadamente dos currículos-genitálias. 

Praticantes de currículos-anais, fazemos surgir espaços de pura ousadia 

nas leituras. Lemos Pinóquio ao ponto em que ele repete: “Estou farto, estou 

farto, estou farto”. A sensação é de fartura – fartura de genitálias, farturas de 

centralidades sexualizadas, farturas de dores do distanciamento. 

 Rindo disso tudo, fazemos exercícios com nossos cus abertos. 

Lembramos que, ainda que o cu não enxergue, desde sempre a ele foi 

atribuído um olho. É ele, evidentemente, que é convocado às práticas de 

uma leitura aberta ao mundo; lemos, antes de tudo, com os olhos do cu. 

Daí o mundo se esburaqueia. 

 Um texto pensado, programado e distribuído para crianças, 

atinge jovens e adultos. Serve para um suposto alvo potencial e para 

ninguém. Um texto que busca afirmar as normas de gênero binário, no seu 

limite entre o masculino e feminino, e para a heterossexualidade 

compulsória com suas lógicas hierárquicas e seus privilégios, passam pelos 

sujeitos, produzindo no entre, no encontro e no acontecimento, 
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atravessamentos e convocações que não podemos capitalizar e quantificar 

sua força. Nesses atravessamentos, constituídos de histórias dentro de 

histórias, fazemos coro à uma multidão que não se vê e se reconhece 

narrada em certas histórias. 

 Ainda que compreendamos com Certeau (1994) que toda 

produção escrita e sua distribuição não garante o consenso no ato de ler, 

não podemos deixar de afirmar que esta produção está conectada em 

acordos de manutenção de privilégios oriundos desta aposta. Sabemos que 

as questões de gênero e sexualidade, tornaram-se para as biopolíticas de 

governo da população que se afirma conservadora e fundamentalista, 

questão não grata e zona de perigo para quem se coloca nesta empreitada. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 Pensar o corpo, as questões de gênero e sexualidade, como 

política na educação, tornou-se questão perigosa. Com nossas opções 

políticas, a favor de um mundo mais justo e igualitário vamos nos tornando 

alvo de maledicências. Somos as bruxas no contemporâneo. 

Cotidianamente se faz ouvir nas bravatas políticas, narrativas intolerantes 

e discursos de ódios que nos acusam de doutrinadores de criancinhas e 

jovens indefesos, aliados que estamos a uma “ideologia de gênero” e ao 

famoso “kit gay”.  As crianças, jovens e professores em dissidências estão 

nas escolas e não foi este “kit gay” e a famosa “ideologia de gênero” que 

os/nos produziram. 

 Se um texto pode errar seu alvo, como aqui buscamos inferir, 

bem sabemos que ele também pode ser usado como estratégia de controle 

da população. As pessoas buscam espaços formativos e criativos para si e 

para o outro que extrapolam os espaços institucionais. Não precisamos da 

autorização governamental para narrarmos! Por sabermos da força das 

histórias nos processos educativos, contamos histórias e nelas vamos 

percebendo que algumas crianças reivindicam o direito de nelas serem 

narradas, pois querem se ver como narrativas impressas circulando por aí, 

presente e acessível, nas estantes das livrarias, nas escolas e em nossas 

casas. 
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 Pensar a educação enquanto práticas de expansão da vida é, 

talvez, o propósito dessa escola-ânus, de um currículo anal. Ao cu não cabe 

a passividade que insistem em lhe atribuir. Ao contrário, implica em engolir 

tudo de modo absurdo e devolver de modo ainda menos esperado. Tudo 

que sai pelas pregas do cu sai de modo irreconhecível. E isso é a potência 

das práticas curriculares. Não queremos ingerir histórias plastificadas. Ao 

nos depararmos com elas, é preciso que elas sejam deglutidas, que sejam 

processadas, destruídas quimicamente, como que por dentro, como que 

sem explicação. Pensar currículos anais envolvem a produção de uma 

escola como um grande cu que se diverte longamente em lançar a/à merda 

todas as práticas de plastificação da vida. 

 A literatura infanto-juvenil, com repertórios dissidentes que nos 

permitem devorar mundos, nas políticas públicas e nas escolas, pouco se 

faz saber. E talvez seja esta a sua força. De seus usos, não temos notícias. 

Elas não comparecem nos processos educativos, como comparecem as 

narrativas do “Patinho Feio”, “João e Maria”, “Cinderela”, “Pinóquio” entre 

outros títulos clássicos. Se as dissidências em gêneros e sexualidades não 

comparecem nestas narrativas, significa que não existimos e, se não 

existimos, não podemos reivindicar dignidade e respeito. 
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C A P Í T UL O  1 5  

 

Vidas em diversão: os devires dissidentes 
de corpos em construção, um diálogo com o 
poeta Paulo Leminski 
 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior  
 
 

em mim 
eu vejo o outro 

e outro 
e outro 

enfim dezenas 
trens passando 

vagões cheios de gente 
centenas 

(LEMINSKI, Paulo. contranarciso) 

 

 

 O corpo humano é uma construção social e cultural. Ele é 

resultado da aplicação social das técnicas de produção de corporeidades, 

existentes em cada agrupamento humano. Os humanos nascem dotados 

de dadas carnes, a natureza concede a cada filhote de humanos uma 

carnalidade, matéria prima fundamental para a elaboração dos corpos dos 

homens e mulheres. Mas as carnes não são o bastante para se elaborar uma 

corporeidade do gênero humano. As carnes, antes de mais nada, devem ser 

educadas, modeladas, moldadas, a partir de dadas normas, de dadas regras, 

de dados códigos que presidem a constituição de corpos em cada 

sociedade, em cada cultura humana. Cada projeto de ser humano precisa 

encarnar os códigos sociais, os ditames e preceitos da cultura e da ordem 

social em que se encontra. A dimensão biológica, natural, não é suficiente 

para definir uma corporeidade de seres humanos. Ser humano é fazer 

corpo com a sociedade e com a cultura a que cada um pertence. O corpo é 

um artefato, uma fabricação feita de carnes, mas, também, de conceitos, de 

ideias, de imagens, de sonhos, de fantasias. Os humanos são seres que 
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podem projetar seus corpos, podem esculpir sua corporeidade utilizando-

se de diferentes recursos: vestimentas, ornamentos, maquiagens, 

tatuagens, escarificações, próteses, pinturas, etc. 

 O corpo humano está em permanente devir, ele é um constante 

vir a ser, ele é abertura para possíveis, pois ele é, desde o início, a abertura 

de nossas carnes para o sonho, para a fantasia, para o desejo, para o 

imaginário, para o conceito, para a norma, para a técnica, para a tecnologia. 

Os corpos humanos são devires das carnes, são a diversão da carnalidade, 

sua saída de uma situação de tautologia, quando as carnes só fazem sentido 

indo além de si mesmas, buscando um fora de si, que é o social e o cultural. 

Os corpos são produtos das viagens das carnes para um devir outro. Como 

nos diz o poeta Paulo Leminski, somos outros, somos muitos, somos 

estranhos a nós mesmos, desde o corpo, já que ele nasce dos encontros das 

carnes com o além delas mesmas. É o mesmo poeta que nos fala sobre o 

fechamento do corpo como desconhecimento dele mesmo e do próprio 

mundo. Julgamos que nosso corpo é fechado, vivemos nossa corporeidade 

como contida, com encerrada em si mesma, como sabida e repetitiva, 

como uma linguagem e um saber que já detemos, porque somos alienados 

de nossos próprios corpos, não nos damos conta de seu processo de 

fabricação, não nos damos conta que ele é contato e abertura para o 

mundo, mundo que o atravessa e o diverte, o muda de direção e sentido, o 

metamorfoseia. Diz o poeta: 

 
Fechamos o corpo 
como quem fecha um livro 
por já sabê-lo de cor. 
 
Fechando o corpo 
como quem fecha um livro 
em língua desconhecida 
e desconhecido o corpo 
desconhecemos tudo. 
(LEMINSKI, 2013, p. 16) 

 

 Que esforços fazemos para conhecermos nossos corpos? Por que 

não prestamos atenção à sua linguagem? Por que não ficamos atentos aos 

signos que emite? Livro volumoso, papiro secular, palimpsesto da vida, o 

corpo que construímos, sem em grande medida nos darmos conta, como 

se nele atuassem apenas as forças genéticas e germinativas da natureza, é, 
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para a maioria de nós, um grande mistério, um grande segredo, um enorme 

silêncio. Pouco refletimos sobre nosso corpo, ele não parece um bom 

motivo para reflexão. Deixamos aos médicos, aos biólogos, aos geneticistas, 

aos especialistas das ciências da vida, o saber sobre o corpo. Ele que nos 

acompanha diariamente, que é a realidade inultrapassável de nós mesmos, 

ele que é nossa presença, nosso espaço primeiro no mundo, é relegado a 

um silêncio quase absoluto. O processo de civilização das carnes humanas, 

que levaram a fabricação dos corpos e do ser humano, buscou, inclusive, 

silenciar, o máximo possível, as próprias sonoridades dos corpos, por 

serem vergonhosas, inadequadas e impertinentes. As poucas sonoridades 

que dele escutamos, aquelas que se projetam para ou nascem de seu 

exterior, tratamos de esconder, emudecer, proibir, inibir, ou reservar para 

dados momentos e espaços íntimos, privados, retirados dos ouvidos 

alheios. 

 O apagamento das operações sociais que levam a fabricação dos 

corpos, é acompanhado do desejo de silenciamento, de apagamento dos 

apelos da própria carne: velho sonho e preceito cristão. Sobre as carnes e 

as atividades sociais, pedagógicas, de poder, tecnológicas, que levam a 

fabricação dos corpos, reina o mais absoluto silêncio, na busca de 

naturalizar ou sacralizar a emergência dos próprios corpos. Como diz o 

poeta curitibano, os dentes afiados da vida marcam as carnes desde a mais 

tenra infância, deixam nelas cicatrizes, visíveis e invisíveis, traçam nelas 

cartografias, decalcam em sua materialidade os códigos jurídicos e 

consuetudinários, que constituem a ordem dominante. As carnes vivas e 

luxuriantes da infância, a carne nua, indomada, rebelde, a carne trêmula, a 

carne ainda capaz de grito e pranto, se vê domesticada, temperada, (ela vai 

adquirir um temperamento), domada, modelada, entristecida, emudecida, 

estriada pela “salmoura do dia a dia” (AGAMBEN, 2010). A carne se 

transforma em corpo às custas de ser marcada, macerada, disciplinada, 

educada, punida, torturada, pelos agentes da ordem social, desde os 

agentes familiares, até os agentes das instituições educativas, religiosas, 

estatais, médicas, jurídicas, esportivas, etc. Lamenta-se o poeta: 

 
os dentes afiados da vida 
preferem a carne 
na mais tenra infância 
quando 
o sabor da carne 
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ainda não foi estragado 
pela salmoura do dia a dia 
 
é quando 
ainda se chora 
é quando 
ainda se revolta 
é quando 
ainda 
(LEMINSKI, 2013, p. 19). 

 

 Mas se os corpos são uma construção social, se faço corpo não 

apenas com minhas carnes, mas faço corpo com a roupa, faço corpo com 

as joias, faço corpo com os objetos, faço corpo com as marcas, os símbolos, 

os signos, as cicatrizes e diretrizes que dou a minhas carnes; se faço corpo 

ao transformar a carne em gestos, ao transitar da carne a pose, ao engajar a 

carne em performances, em posturas, em comportamentos, ao investir as 

carnes na fabricação de atitudes; se com as carnes elaboro rostos e formas 

de expressão, se faço uma imersão das carnes nos ritos, nos mitos, nos ditos 

e escritos, posso fazer as carnes andar em outra direção, colocar as carnes 

em diversão, posso fazer das carnes instrumento de transgressão, posso 

deixar as carnes delirar na dispersão, na divisão, na ilusão e na desilusão. O 

poeta descobre no frevo, na dança, nesse jogar o corpo no ritmo, no passo, 

no compasso, no despacho, no transe, uma forma de fazer as carnes, 

novamente, darem sinal de sua existência, por sob a carapaça do corpo, 

socialmente instruído e construído. Ao voltar da frevança destruído e 

derruído, é com as carnes que nos encontramos, é com uma abertura do 

corpo que nos deparamos. Aquele corpo que julgávamos fechado, 

concluído, senhor de si, passa por uma experiência de se jogar, de entrar 

no jogo, de se perder de si mesmo, de se abrir para um devir, para uma vida 

que pulsa e se diz na sua capacidade de expansão, de criação, de invenção 

de formas. 

 O vivo não é o que vegeta, o vivo é o que se projeta para um além 

de si mesmo. Estar vivo é estar apto para o devir, para o fugir de si, para o 

se abrir para a passagem de outros blocos de sentido e de experiência. 

Frevar ou freviar é uma forma de encontrar um meio de se por no meio da 

rua e se por no meio do ser, ser ou estar meio lá e meio cá, embriaguez 

dionisíaca dos corpos. Corpos brincantes que encontram um jeito mestiço 

de ser, nem isso, nem aquilo, mas tudo isso, tudo disso. Corpos que se 
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descobrem carnes, carnavalescos, carnavalizados, avalizados e avaliados 

pelo carnaval das carnes. No frevo, na ferveção, na fervura, corpos se 

deixam devir carnes, superegos que entram de férias, deixando o id gozar 

sem ego, sem nego, sem negação (FREUD, 2019). A vida aí aparece na sua 

capacidade de diversão, a vida é a possibilidade do diverso, do divergente, 

do diferente, a vida não é repetição, recorrência, inapetência para entrar no 

frevo. A vida é, desde a célula, divisão, multiplicação, modificação, 

formação e deformação. A vida convoca sempre o entre, a brecha, o meio, 

o que não está mais aqui, mas que ainda não chegou aí. A vida é fluxa, é 

fruto do habitar o meio. O ser-aí, o ente, jogado no mundo, abandonado no 

meio do mundo, tendo que ser, tendo que ex-istir, tendo que criar um si 

mesmo para um si aberto, que se diz de muitas maneiras (HEIDEGGER, 

2015). Um ser-aí que tem que entrar na dança, tem que estar na dança, que 

tem que aprender a dançar no compasso que a ordem social impõe, mas 

que a cada passo pode cair, pode fluir, pode flutuar num advir, pode devir 

outro, por estar sempre no meio, do mundo e de si mesmo. O corpo 

humano é produto do meio e, por isso mesmo, é meio de criação de si 

mesmo, até de outros corpos possíveis. No frevo o corpo parece que vai 

desmontar, se desmonta para a carne passar, passear pelas ruas e nelas se 

perder. Na perdição, devires de outras carnes, de outros corpos. No frevo a 

mistura dos corpos, a mestiçagem das carnes, e o ser humano no meio de 

tudo, no meio do mundo: 

 
desmontando  
o brinquedo 
eu descobri 
que o frevo 
tem muito a ver 
com certo 
jeito mestiço de ser 
um jeito misto 
de querer 
isto e aquilo 
sem nunca estar tranquilo 
com aquilo 
nem com isso 
 
de ser meio 
e meio ser 
sem deixar 



221 

de ser inteiro 
e nem por isso 
desistir 
de ser completo 
mistério 
(LEMINSKI, 2013, p. 36) 

 

 Nunca os homens e mulheres se satisfizeram com as carnes com 

as quais nasceram. Elas nunca foram o bastante para fabricar um corpo 

humano. Os humanos nunca estão tranquilos com as carnes com que 

vieram ao mundo, sempre querem mais de suas próprias carnes. Os 

humanos sempre querem isto e aquilo, isto mais aquilo, isto menos aquilo, 

querem disto e daquilo, sempre querem das carnes aquilo que elas não 

podem lhes conceder. Os corpos humanos nascem desse desejo dos 

humanos de transcenderem sua própria condição carnal, de irem além da 

carnalidade que lhes foi dada. Desejo de fazer das carnes um meio de ser 

inteiramente outro, de ser completamente diferente daquelas carnes que 

lhe foram destinadas, corpo utópico, completo desejo e mistério 

(FOUCAULT, 2013). Carnes tão desvalorizadas, vilipendiadas, 

menosprezadas pela maioria das religiões, notadamente as grandes 

religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. A crença no 

Deus único parece levar sempre a um enorme ódio a nossa condição 

carnal. Ao querermos ser deuses, pelo menos filhos Dele, buscando ser a 

sua imagem e semelhança, desprezamos nossa própria imagem e 

semelhança, nossa presença dada pelo corpo, em nome da glorificação de 

uma presença ausente e distante. O ódio as carnes, o desprezo a condição 

carnal, que leva a autotortura, a automutilação, a interdição da vida carnal, 

ao desejo de morte, ao fascismo. Oscilamos entre as utopias de carnes que 

possam tudo e o desejo que não possam nada, que não existam, que nos 

abandonem e nos deixem em paz. A carne que nos atormenta com suas 

dores e sofrimentos, que nos acicata e excita com seus desejos e pulsões, a 

carne que nos acompanha aonde quer que vamos, se faz corpo nessa busca 

desesperada por controlá-la, por dominá-la, por faze-la se calar, por fazê-

la deixar de se manifestar, de se acusar em nosso corpo. 

 Como aquietar as carnes num corpo? Busca constante, desafio 

permanente, possibilidade sempre impossível. As carnes são 

impertinentes, impenitentes, insistentes, dissidentes, elas gritam todos os 

dias: - tenho fome! – tenho sede! – tenho frio! – meus nervos tremem! Elas 
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sempre nos perguntam e, às vezes, nem perguntam, fazem sem questionar 

– onde eu defeco? – onde eu urino? – onde eu alivio esse tesão? As carnes 

sempre na contramão do bom gosto, do bom dia, a nos importunar com 

suas requisições e urgências. Quando a carne urge, o corpo padece, a 

inteligência é desafiada a pensar. O pensamento nasce dos reclames e 

deleites das carnes, nos corpos. Humanos, carnes que pensam e, por isso, 

encorpam, ganham corpo. As obras humanas, obradas a partir das carnes, 

com as carnes, apesar delas. O corpo, elementar obra humana, feita de 

carne e de letra: a letra da lei, da norma, do signo, da marca, do sinal, do 

gesto, do dito e feito, dos ditos e escritos. Nossos corpos são carnes que 

encarnaram os signos, os símbolos, as letras, as escrituras, a ponto de não 

sabermos distinguir a vagina em carne da vagina em língua (afinal vagina é 

uma palavra, ao pé da letra só existe na língua, o vaso da vagina não sabe o 

que é na língua, só se dá conta da linguada), o falo em carne, que se 

transmuta em pênis, do falo símbolo do poder masculino, o falo na língua 

do falo da língua (o “falo” e o “eu falo” seriam da mesma natureza sígnica. 

Uma língua fálica, como a maioria, não seria o falo na língua no falo da 

língua, no modo de dizer da língua?). A escrita do poema, como toda escrita, 

não seria da ordem do gozo e, portanto, da ordem do fluxo e do devir? A 

escrita seria outra forma das carnes ganharem corpo, se incorporarem ao 

pé da letra, seria uma outra forma de diversão da carne, de diversão da vida, 

que se diria de muitas formas, que ganharia muitas formas na página 

branca do papel. Escrevemos com as carnes e as carnes escrevem e se 

inscrevem naquilo que escrevemos. As carnes se derramam na escritura, 

se tornam tinta e papel, compõem o corpo do texto e os corpos de textos. 

As carnes se figuram corpos no branco da folha de papel e os corpos ali 

gerados folheiam e floreiam as carnes, que aparecem escritas e descritas 

das mais variadas maneiras: 

 
A vagina vazia 
imagina  
que a página (sem vaselina) 
a si mesma se preenche 
e se plagia 
 
Essa língua que sempre falo 
(e falo sempre) 
e distraído escrevo 
embora não tão frequentemente 
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massa falida 
desmorona no papel 
   quando babo 
e acabada em texto 
eu acabo 
(LEMINSKI, 2013, p. 43) 

 

 Destino dos corpos: se acabar em texto, em memórias, saudades, 

hagiografias, biografias, bibliografias, escritas de si e dos outros. Quando o 

corpo desmorona, quando desse artefato social só resta as carnes ou o 

cadáver (carnes mortas, sem vida), a vida que resta é aquela dita, registrada, 

escrita. Quando de todos os aparatos que compõem um corpo só restam 

as carnes, quando atirado para fora da ordem social, quando 

marginalizado, quando se torna abjeto, dejeto, rejeito, quando deixa de ser 

o corpo da lei e das normas, quando o corpo se torna carne nua, carne viva, 

vida em suas condições mínimas, desse corpo só restará a lenda, o 

assombro, o gesto, o grito, a lágrima, o estupor, gravados em alguma forma 

de registro. Desses corpos só restarão o arquivo, maneira outra de devir dos 

corpos. Desses corpos só restará a história, essa escrita tumular. A 

historiografia grafará a imagem desse corpo morto, muitas vezes 

esquecendo de suas carnes. Traçará um perfil do morto, desenho 

simbólico e imaginário, de um corpo, quase sempre, incorpóreo e 

descarnado. A história atribui sentidos a quem já não dispõe dos sentidos. 

A história faz o que não pode mais ser sentido fazer sentido para o aqui e 

agora. A escrita da história, outra forma de devir de corpos e de vidas que 

já não mais são, que não são mais do que nomes em papeis antigos, nomes 

cujos papeis na vida e na cidade deixaram alguma marca, algum sinal de 

suas passagens no tempo e no mundo. Passageiros do tempo, filhos do 

tempo, nossos corpos com ele se esboroam e se dissolvem, entram em 

declínio, caminham para a morte. Corpos em descenso, carnes 

descendentes, que serão continuadas, em traços, na descendência. A 

história, devir dos corpos, danação das carnes. A história para as carnes é 

um somenos, é um menos a cada vez, é um contrassenso que só faz sentido 

por ser dito, por ser escrito, por ter dito o que as vão perpetuar por sua vez. 

Diz Leminski: 

 

 

 



224 

a história faz sentido 
isso li num livro antigo 
que de tão ambíguo 
faz tempo que se foi na mão de um amigo 
 
logo chegamos à conclusão 
tudo não passou de um somenos 
e voltaremos 
à costumeira confusão. 
(LEMINSKI, 2013, p. 61) 

 

 A história é para as carnes um livro ambíguo, muito mais do que 

amigo. As carnes existem por ela existir, mas são as carnes que a faz existir. 

As carnes ganham corpo com e na história, os corpos são carnes 

historicizadas, submetidas e conformadas pela história. Mas a história que 

cria os corpos é a mesma que os mata, que os fazem devir cadáveres, carnes 

sem vida. A vida é história, a história é vida humana, mas a história 

desumana é quem põe fim a vida dos homens e mulheres. A história faz 

sentido, a história dá sentido, mas também lhe tira, torna os sentidos 

ambíguos, ambivalentes, relativos e dissidentes. Sim, a boca da história fala 

da vida com muitos dentes, mas diz sem dentes os dissídios que compõem 

a vida. As carnes para se tornarem corpos, para devirem corpos, dissentem 

de si mesmas, divergem de si próprias. Os corpos são sempre carnes 

dissidentes, que entram em dissídio, em conflito, em desacordo com si 

mesmas. A história dos corpos é a história do processo de dissidência das 

carnes, é a história da transmutação das carnes, de sua adequação a uma 

dada ordem social, é a história de sua normatização e de sua normalização. 

O corpo, quase sempre, é uma carne dissidente que se conformou, 

conformada aos modelos e projetos de corporeidades dominantes em uma 

dada ordem social. A sociedade se produz e se reproduz nos corpos que 

cria. A sociedade se encarna nos corpos que fabrica, uma dada ordem 

cultural se materializa nos corpos e rostos que elabora. 

 Portanto, a ruptura com uma dada ordem social implica e, talvez, 

se inicia pela contestação e recusa de seu regime de corpos. A contestação 

a uma dada ordem social passa pela contestação da ordem corporal. Os 

agentes da ordem sempre temem os corpos rebeldes, rebelados, 

dissidentes, os corpos fora da norma e da normalidade. Os agentes da 

ordem temem o corpo ambíguo, mal definido, mal amanhado, maldito, 

temem o corpo andrógino, intervalar, não facilmente identificável. A 



225 

dissidência social implica a dissidência corporal, comportamental, gestual. 

Os agentes do poder de Estado lidam mal com o que não se pode nomear, 

definir e dizer em poucas palavras, com um estereotipo, com um rótulo, 

com um epiteto, com um muxoxo, com um calão. Os agentes do poder 

policial são incapazes de poesia, são os reis da tautologia e do sentido dado, 

esperado, do sentido comum. Até a prosa é pouca e reza sempre pelo 

mesmo jargão. A dissidência e o dissidente dificultam por não se poder 

dizê-los sempre através dos mesmos modelos de fala. Da dissidência é 

difícil dar ciência, pois as ciências dadas não são a ela destinadas. A ciência 

burguesa, quase sempre, lida com a média, com o mediano, sua impagável 

comédia. A média e o mediano é, quase sempre, o medíocre, o que tem 

medo ou faz medo dos extremos, dos limites, das fronteiras. O dissidente 

desvia o limite, joga para o lado, lança, para outra parte, a fronteira. O 

dissidente é o que diz não, é Bartleby (MELVILLE, 2015) preferindo sempre 

o não, o negativo, é afirmando o direito a negação. O dissidente é aquele 

que prefere não existir, a existir como dizem que devem ser sua existência. 

O dissidente assume os riscos do fora, da exposição ao turbilhão do fora de 

si, da ordem, mesmo com a possibilidade de deixar de existir, deixar de ser 

visto e dito, deixar de ser levado em conta. A tudo prefere o gesto, o charme 

de dizer não quero, não vou, não sigo, não gosto, não me amole, me deixe 

sozinho em meu viver: 

 
apagar-me 
diluir-me 
desmanchar-me 
até que depois 
de mim 
de nós 
de tudo 
não reste mais 
que o charme 
(LEMINSKI, 2013, p. 84) 

 

 Um charme, um jeito de ser, que não é natural, que é produto de 

um aprendizado social. A carne se faz corpo ao ser estilizada, ao ser 

adequada a uma dada forma de expressão. Dados meneios, dados estilos 

de ser, determinados estilos de viver, são possíveis devido ao caráter dúctil, 

plástico, elástico de nossas carnes. As carnes se moldam e se amoldam a 

dadas exigências de cunho técnico, moral, costumeiro, legal, estético. Os 
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corpos humanos, passam, mudam, se transformam, não apenas porque o 

tempo passa e os arrasta consigo, mas porque nossos corpos estão mesmo 

de passagem, são passageiros, nas formas, nas poses, nas posturas, nas 

performances. Os corpos são carnes passando de uma forma a outra, são 

carnes em transumância por lugares distintos de ser. Ao passar, os corpos 

em devir podem pegar atalhos, podem distrair-se e divergir daquilo que 

uma dada ordem social possa considerar o caminho correto a seguir. Há 

carnes que, elas mesmas, ao nascer, já são dissidentes em relação as formas 

tradicionalmente produzidas pela natureza. As carnes que nascem 

intersexuadas, que nascem com órgãos socialmente associados tanto ao 

ser macho, como ao ser fêmea, que possuem uma clara androgenia, que os 

hormônios ou a própria genética não permitem alojá-las nas gavetas do 

macho ou da fêmea, do sexo masculino ou feminino, são carnes em 

rebelião contra o binarismo de nossos sistemas de classificação. Os seres 

híbridos são seres passageiros, porque os agentes dos poderes terrenos e 

humanos não suportam a sua existência. Quase sempre a criança 

intersexual sofrerá a violência de uma cirurgia para “normalizar” o seu sexo, 

“definir” o seu ser sexuado, sem sequer ser consultada ou mesmo saber. 

Enquanto o poeta sonha que tudo passe, aceitando o caráter passageiro de 

todas as coisas, os poderes sonham com corpos fechados e definidos para 

sempre, com corpos coerentes com suas normas e modelos de ser sujeito, 

masculino ou feminino. Tenta-se implantar, definitivamente, um dado 

sexo nas carnes para que elas possam passar a ser corpos. Referente 

primeiro, a partir do qual se elaborará a corporeidade, o sexo das carnes, 

os órgãos genitais com que se nasce, servem de significante central para o 

corpo que se esculpe. Nada no corpo pode ser passageiro, é preciso que, 

desde as carnes, a identidade e a semelhança trabalhem para a 

continuidade de um dado projeto, de uma dada imagem de corpo, evitando 

as carnes dissidentes, as carnes deliquescentes, as carnes delinquentes. O 

fixo é o conforme, o passageiro é o disforme: 

 
que tudo passe 
 
passe a noite 
passe a peste 
passe o verão 
passe o inverno 
passe a guerra 
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passe a paz 
passe o que nasce 
passe o que nem 
passe o que faz 
passe o que faz-se 
 
que tudo passe 
e passe muito bem 
(LEMINSKI, 2013, p. 85) 

 

 Se a ordem teme e reprova o passageiro, o corpo que passa 

ligeiro, em sua forma, mais desconfia do corpo que se monta e se 

desmonta. O corpo travesti, o corpo drag, o corpo todo montado, o corpo 

construído com carnes, espumas, espartilhos, cílios, batom e salto alto, o 

corpo aquendado com emplasto sabiá, onde o sexo é metamorfoseado a 

golpes de fita crepe, inquieta por ser a explicitação do caráter fabricado dos 

corpos. A travesti faz suas carnes devir um corpo feminino em carnes ditas 

masculinas. Perturbação total, quando o pênis desaparecido, entra em ação 

na relação anal. Zorra sem fim, quando a mulher que consumo, faz a 

penetração em mim. Corpos esculturais, corpos esculpidos, com silicone, 

hormônios e sentidos. Corpos teatrais, desempenhando papeis de gênero 

ao gosto do freguês. Esses corpos são um perigo, porque explicitam que as 

carnes com que nascemos não são mais um destino, uma prescrição, um 

projeto divino. Com esses corpos nos danos conta que a vida varia infinita, 

que o vivo é o que varia, é o que desvairia. Quanta revolta preconceituosa 

e medrosa diante do corpo fabricado, elaborado na transversal, na 

transgressão, na travessia, no trans. Acostumados com as separações 

binárias, com os raciocínios duais, com o isso ou aquilo, com o isso pode e 

o isso não pode, com o isso é o certo e com o isso é o errado, se fica atônito 

diante daqueles que querem transitar, atravessar, de um lado para o outro, 

ou permanecer suspenso no meio da linha de separação, como um 

acrobata no arame. Como nomear um corpo cujas carnes estão suspensas 

entre a aparência do macho e da fêmea, que estão entre o formato do corpo 

que se julga ser o adequado ao feminino e aquele adequado ao masculino. 

Como lidar, com esse desvario, que é uma mulher com um pênis entre as 

pernas ou um homem com uma vagina no cio. 
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a vida varia 
o que valia menos 
passa a valer mais 
quando desvaria 
(LEMINSKI, 2013, p. 96) 
 
se 
nem  
for  
terra 
 
se 
trans 
for 
mar 
(LEMINSKI, 2013, p. 142) 

 

 Se transformar, ser trans na forma, é se divertir na vida e da vida, 

tal como ela está definida, normatizada. Mas é preciso não romantizar, ser 

dissidente, ser diferente, é tão dolorido quanto dor de dente. Não seja 

sabido, não seja saído, é tudo que dizem quando alguém quer transtornar 

o estabelecido. Ser trans, permanecer na transição é padecer os percalços 

da indefinição numa ordem social que busca a verdade em toda a sua 

extensão. Corpos trans, em transição, corpos em transe, na transa, como se 

comportarão? Essa inquirição, essa inquisição nunca deixam em paz esses 

corpos nascidos de carnes dissidentes e em rebelião com a norma binária 

de sexo e de gênero. A biopolítica, que emergiu nas sociedades modernas, 

se apoia na gestão e no governo da vida, das carnes, dos corpos 

(FOUCAULT, 2010). Ela incide sobre as carnes, para nelas moldar corpos 

dóceis e fosseis, novos corpos velhos, calcados em modelos seculares de 

ser corpo, de ser macho e fêmea, de ser masculino e feminino. A biopolítica 

lida mal com as transformações, com as metamorfoses. Imaginem se 

nossas carnes tivessem a possibilidade das carnes das lagartas, que podem 

devir lindas borboletas ou das carnes dos ratos que podem criar asas e 

devir morcego? Só temos a nosso favor as asas da imaginação poética, as 

asas da ficção, as asas da invenção do que não está dado no mundo natural. 

Os humanos se definem por serem capazes de imagem, por serem capazes 

de símbolo, por serem capazes de signo, por serem capazes de metáfora. 

Nossos corpos são poemas da carne, pois são criações, a partir delas, do 

que nelas não estava previsto. Nossos corpos são a exploração, até o limite, 
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do que nossas carnes são possíveis. Spinoza perguntava pelo o que pode 

um corpo? Um corpo já é uma resposta à pergunta: o que podem nossas 

carnes? A biopolítica investe em ciência e em tecnologia para saber o que 

podem os corpos, fica, no máximo, sabendo, pouco a pouco, o que podem 

as carnes, mas nunca serão capazes de responder à pergunta primeira, 

porque o corpo é criação incessante e constante de formas, sempre 

metamorfoseadas. O corpo está sempre para além de onde o capturam. As 

carnes, produto de um jogo de letrinhas genéticas, produz corpos, 

combinações infinitas com outras letras, com outras fonéticas. Assim como 

um poema pode nascer de um jogo de letras, os corpos nascem de 

combinações infinitas de elementos naturais e socioculturais: 

 
materesmofo 
temaserfomo 
termosfameo 
tremesfooma 
metrofasemo 
mortemesafo 
amorfotemes 
emarometesf 
eramosfetem 
fetomormesa 
mesamorfeto 
efatormesom 
maefortosem 
saotemorfem 
termosefoma 
faseortomem 
motormefase 
matermofeso 
metamorfose 
(LEMINSKI, 2013, p. 163) 

 

 Se costumamos associar a metamorfose à beleza, pois da feia 

lagarta surge a linda baronesa, não sabemos das dores e do sofrimento que 

traceja. Mudar de forma, se transformar, se tornar trans, vir a ser transexual 

não está imune de dores e sofrimentos, físicos e emocionais. As cirurgias 

de redesignação de gênero estão longe de serem indolores e isentas de 

perigo. Forma mais intrusiva de transformação das carnes num corpo 

sexuado, diferenciado, forma mais radical de fabricar corpos, de modificar 

a pele que habito, as cirurgias, popularmente conhecidas como cirurgias 
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para mudança de sexo, são metamorfoses profundas nas carnes, mas 

também nas subjetividades. Não há mudança sem alguma dor, não há 

transformação sem uma dose de sofrimento. Trafegar pelos caminhos mais 

difíceis é inseparável dos tropeções e das caídas. Mas os caminhos, por 

mais inóspitos que sejam, são aberturas para horizontes possíveis. O passo 

que se dá, com sacrifício, no dia de hoje, talvez só valha a pena ao fim da 

caminhada. Caminhos são trilhas, trilhas são linhas, que nos ajudam a tecer 

futuras vidas. Caminhos são aberturas para o devir, com seus 

bifurcamentos e encruzilhadas, com suas veredas e escapadas. Os corpos 

dissidentes são aqueles que não escolheram a estrada principal, a via 

considerada melhor, mais segura, mais feliz, mais correta. O corpo 

dissidente se faz nas quebradas da vida, nos atalhos da existência. São 

carnes que tomaram outro rumo. Corpos que se fizeram na escolha da via 

alternativa, do caminho pouco trilhado, da vereda quase escondida, das 

passagens secretas, das brechas e frestas de uma ordem social e cultural 

adversas. Corpos dissidentes habitam, muitas vezes, lugares quase vazios, 

espaços abertos a criação e a solidão. Corpos dissidentes sofrem a 

dificuldades de serem ditos, de encontrar palavras que os bendigam, que 

os digam bem. Corpos dissidentes, quais são? O que são? Como são? Onde 

estão? É difícil dizê-lo. O termo genérico, corpos dissidentes, já nos diz que 

é difícil encontrar o termo justo e iridescente, para nomear tal gente. Eles 

quebram e se quebram nas palavras, eles se quedam sem palavras, em luta 

contra o que deles se diz e como é dito. 

 
Vim pelo caminho difícil 
a linha que nunca termina, 
a linha bate na pedra, 
a palavra quebra uma esquina, 
mínima linha vazia, 
a linha, uma vida inteira, 
palavra, palavra minha. 
(LEMINSKI, 2013, p. 178) 

 

 Como o verso, que se faz de linhas e palavras, de linhas de 

palavras em que cabem uma vida inteira; como o verso, linha que nunca 

termina, linha que bate na pedra e jamais se espatifa; como a palavra que 

quebra as esquinas e se faz ouvir em outra freguesia, o corpo é verso e 

reverso, é linha e palavras, é pedra, é perda e fadiga. No corpo, as carnes 
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são como se fosse apenas a linha de um verso, entra em sua arquitetura, 

mas é incapaz de por si só dar conta do recado. A carne é uma das matérias 

com que se fabricam os corpos, a carne garante a sua materialidade, como 

a palavra, mesmo que não seja a palavra pedra, garante a materialidade do 

verso. Mas não é nas carnes que o corpo termina, nelas ele apenas começa. 

Tudo no corpo está sempre por um fio, podendo desandar, enfermar, se 

ferir, magoar, desmilinguir. Tudo no corpo anda sempre a mil, podendo 

entontecer, embevecer, rodopiar, vertiginar, enlouquecer, carnes para que 

te quero: para viver e para morrer. Mas, à volta de cada um, acontece muitas 

coisas, tantas, que, tontos, precisamos nos dar conta do que se passa com 

nossas carnes, com seus desejos, suas urgências, seus reclames e suas 

proclamações. Se precisamos de carnes para fabricar o corpo que 

queremos, ao fabricá-lo temos que estar atentos a respeito de que corpo 

responde aos apelos de nossas carnes. Quantos corpos fabricados 

conforme a heteronorma não estão em desacordo com o desejo 

homossexual que habita as carnes e as subjetividades?  Quanto sofrimento 

provocado por se ter fabricado um corpo que não escuta os gritos das 

carnes, seus murmúrios e seus estremecimentos. Carnes aprisionadas num 

corpo prêt-à- porte, corpo modelito e modelado conforme os padrões 

dominantes, conforme os patrões determinantes, conforme os pais, os 

padres e os pastores, grandes atores e malabares. Carnes em sofrimento, 

em corpos atormentados por serem, apenas, afinal de contas, a projeção da 

corporeidade hegemônica, apresentada como o corpo do sucesso, da 

sedução e da felicidade. Carnes em sedação, com sede de ter outro corpo 

como sede, nem que fosse por um lindésimo de segundo: 

 
      tudo em mim 
anda a mil 
      tudo assim 
tudo por um fio 
      tudo feito 
tudo estivesse no cio 
      tudo pisando macio 
tudo psiu 
 
      tudo em minha volta 
anda às tontas 
      como se as coisas 
fossem todas 
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      afinal de contas  
(LEMINSKI, 2013, p. 182) 

 

 Esse texto, ao tratar das dissidências das carnes e dos corpos, 

quer, também, abrir uma dissidência na forma como se pensam o saber e 

a escrita científicos, quase sempre distanciados do que se passa ao rés das 

carnes e das corporeidades. Dominados por um racionalismo redutor, 

tratam os seres humanos como se eles só fossem providos de 

racionalidades, como se só importassem seus conceitos, ideias, 

pensamentos, projetos e ações racionalmente planejadas e executadas. Ao 

dialogar com um poeta, busco mostrar que o texto acadêmico e científico 

deve se voltar para a abordagem dos humanos como seres sensíveis, 

imaginativos, inventivos, criativos, poéticos. Não há pensamento que não 

se inicie por um afeto, por um choque, por uma convocação pelo sentido, 

feito por alguma coisa do mundo que nos tocou através de nossos cinco 

sentidos, através da percepção. O conceito não vem antes, ele é o resultado 

do encontro sensível dos homens com o mundo. Os afetos do mundo 

tocam nossas carnes, as move, as comove, as fazem se movimentar 

dominadas por um sentimento, por uma emoção, por uma comoção. 

Somos obrigados a interpretar o mundo, a dar sentido a ele, a conceituá-

lo, a problematizá-lo, a partir dos acontecimentos e do impacto de nossos 

encontros com o mundo, com as pessoas. Antes de tudo, estamos no 

mundo como carnes sencientes e sofrentes, como carnes que, 

transformadas em corpos, atuam e sofrem os toques e afetos do mundo. O 

corpo está no centro de nossas vivências, de nossas consciências, de nossas 

dissidências e desistências. Corpo humano, criação poética das carnes, 

sede do prazer, lócus da dor, ponto de partida de nosso ser criador. 

 
prazer  
da pura percepção 
os sentidos 
sejam a crítica 
da razão 
(LEMINSKI, 2013, p. 203) 
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C A P Í T UL O  1 6  

 

Devires dissidentes como corpos indigestos: 
as existências negras e LGBTI+ como 
respostas ao desejo duplo de destruição da 
branquitude cisheteronormativa 
 
Thiago Teixeira  
 
 
 O vir a ser indica um processo complexo de integração com a 

realidade. Nesse sentido, o devir diz respeito ao movimento, à constituição 

e ao empreendimento contínuo de existir no mundo através dos elementos 

de integração do sujeito com a realidade. Devemos, contudo, chamar a 

atenção para os elementos constitutivos do que compreendemos, nesse 

processo, por subjetividade e, ao mesmo tempo, para que sejamos capazes 

de pensar a margem, ou o que é consolidado como “o outro”, como um 

efeito inerente à construção restritiva de um mundo hierarquizado e 

mantido, sobretudo, por meio dos processos simbólicos, valorativos, 

midiáticos e epistêmicos. 

 Quando pensamos na constituição do que é reconhecido como 

sujeito, nós somos inclinados a considerar dois pontos nucleares: a) 

inicialmente, devemos dissecar a categoria de subjetividade e como ela se 

articula; b) a posteriori, perceber que essa categoria de sujeito está 

diretamente ligada aos modelos de percepção de si mesmo, do outro e do 

mundo circundante e, por vezes, ventila a banalização dos corpos, 

narrativas e cosmovisões que são forjadas à margem dessa subjetividade 

norma e dos seus artefatos de manutenção de poder. 

 Pensar o que é apresentado, nas tecituras de um discurso 

hegemônico, como norma é compreender as estruturas que se apresentam 

de múltiplas formas e que, a partir de insígnias específicas, anunciam os 

que são lidos com vidas, em detrimento daqueles que não são. Nós 

trazemos aqui duas grandes estruturas que potencializam o discurso do 

que é vivo e, ao mesmo tempo, “naturalizam” o esvanecimento do corpo, 

https://orcid.org/0000-0002-6295-6564
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da narrativa e da presença dos que são forjados como subalternos: a 

branquitude e a cis-heteronormatividade. 

 Ao lançar luz sobre essas duas grandes estruturas de poder e, ao 

mesmo tempo, considerar que elas transitam pelos corpos e pelas ações 

concretas desenhando as relações numa oposição cadenciada entre o nós 

e os outros, não queremos em tempo algum desconsiderar as outras 

máquinas de destruição que se entrecruzam com a branquitude e com a 

cis-heteronormatividade — pois fazê-lo seria, no mínimo, uma 

desonestidade —, mas fazemos esse recorte para entender os arranjos pelos 

quais pessoas negras e LGBTI+ são alocadas numa engenharia dupla de 

destruição: elas não são brancas e, ao mesmo tempo, escapam, em muitos 

casos, da cisgeneridade e da heteronormatividade. 

 Antes de falarmos desse lugar de “desmoronamento da 

alteridade”, nos termos de Achille Mbembe (2019, p. 18), nós queremos 

retomar a discussão acerca da constituição da subjetividade e dos modelos 

pelos quais ela se articula com o mundo, reconhecendo ou não os outros. 

Nesse sentido, nos aproximamos de Judith Butler em duas de suas obras: 

“Quadros de Guerra: Quando a Vida é Passível ao Luto? e “A Vida Psíquica 

do Poder”. Pontualmente, nesses textos identificamos uma composição da 

realidade do sujeito atrelada a um processo de poder ambivalente: o 

enquadramento e o assujeitamento. 

 
De acordo com o raciocínio de que a sujeição é tanto a subordinação 
quanto o devir do sujeito, o poder é, como subordinação, um 
conjunto de condições que precedem o sujeito, que o efetuam e o 
subordinam desde o princípio. Essa formulação vacila, no entanto, 
quando consideramos que não há sujeito anterior a sua efetivação. O 
poder não só age sobre o sujeito, como também, em sentido 
transitivo, põe em ato o sujeito, conferindo-lhe existência. No 
entanto, o poder perde a sua aparência de prioridade quando é 
exercido pelo sujeito, uma situação que dá origem à perspectiva 
inversa de que o poder é efeito do sujeito, de que é algo que os sujeitos 
efetuam. Uma condição não pode possibilitar ou converter em ato 
sem que esteja presente. Como o poder não existe intacto antes do 
sujeito, a aparência de sua prioridade desaparece conforme ele age 
sobre o sujeito e o sujeito é inaugurado (BUTLER, 2017, p. 22, grifos da 
autora). 

 

 Nós nos tornamos sujeitos no instante em que ingressamos num 

mundo que nos envolve, que nos possibilita pensá-lo, falar sobre ele e 
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sobre nós mesmos. A constituição da nossa subjetividade é marcada pelos 

processos discursivos de poder. Nesses processos, as molduras do mundo 

se formam, inclusive os enquadramentos que nos permitem dizer sobre 

nós mesmos e sobre os outros. Queremos dizer que a consciência de si, no 

mundo, ou o tornar-se sujeito, se dá num processo de imersão na realidade 

que nos ensina, desde muito cedo, o que é ser sujeito, ou não. 

 
O fato é que não recorremos simplesmente as normas de 
reconhecimento únicas e distintas, mas também as condições mais 
gerais, historicamente articuladas e reforçadas “de condição de ser 
reconhecido”. Se nos perguntamos como se constitui a condição de 
ser reconhecido, assumimos, por meio da própria questão, uma 
perspectiva que sugere que esses campos são constituídos variável e 
historicamente, de modo independente de quão apriorística seja sua 
função com condição de aparição. Se o reconhecimento caracteriza 
um ato, uma prática ou mesmo uma cena entre os sujeitos, então a 
“condição de ser reconhecido” caracteriza as condições mais gerais 
que preparam ou modelam um sujeito para o reconhecimento [...] 
Nesse sentido, a condição de ser reconhecido precede ao 
reconhecimento (BUTLER, 2015, p. 18-19). 

 

 Enquanto traços constitutivos e ambivalentes de poder, as 

normas se entranham em nós e, num processo contínuo, criam uma 

interioridade e desenham as insígnias de normalidade, legitimidade e 

subjetividade. Todas essas marcações pressupõem, em outra lente, uma 

margem, uma determinação do que, à distância, não pode ser reconhecido 

como vida. 

 Nesse sentido, os processos de enquadramento do que pode ou 

não pode ser reconhecido forjam o nosso olhar e, mais, articulam o mundo 

numa economia bélica, sobretudo em relação ao que é retroalimentado 

como subalterno. 

 Essa lógica de destruição força, de modo reiterado e ostensivo, 

uma atmosfera de destruição. Essa engenharia de dessubjetivação do que 

é marcado como exceção possui, entre outros fatores, as insígnias da 

branquitude e da cis-heteronormatividade. Nessa disposição, as 

formulações que demarcam o nosso olhar para reconhecer, ou não, o que 

pode ser determinado como sujeito está num processo contínuo de 

entrecruzamento desses sistemas que, de modo restritivo e perverso, 
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desenham quais existências são designadas como vida, em detrimento das 

que não são. 

 A composição das subjetividades está associada ao processo 

constitutivo dos sujeitos.  Logo, tornar-se sujeito é, de modo significativo, 

constituir-se num processo desenhado para que pensemos as lógicas que 

permitem, legitimam e fundamentam os nossos olhares. Ao designarmos 

os modelos pelos quais pensamos e interpretamos o mundo, devemos nos 

ater aos processos ideológicos que constroem as consciências e, ao mesmo 

tempo, o mundo que nos circunda. Embora a ideologia seja um argumento 

completamente esvaziado em nossos dias, precisamos esclarecer que 

grupos subalternos não produzem discursos ideológicos, eles reagem aos 

estatutos ideológicos e seus manuais restritivos de mundo. 

 Por ideologia pensamos os complexos descritivos, normativos, 

simbólicos e representativos que dão vida ao mundo que é 

retroalimentado através das máquinas de poder. Essas tecnologias de 

poder se tornam eficazes no instante em que produzem formas de pensar, 

de sentir e de perceber a realidade. Os modelos ideológicos que operam 

como discursos de legitimidade estão atrelados às composições de 

subjetividade que se colocam, através de suas insígnias de poder e de 

destruição, como normas. Dentre as inúmeras composições deste braço 

destrutivo, nós destacamos o racismo e a LGBTIfobia. Ao pensamos, por 

exemplo, o racismo como mecanismo ideológico, nos aproximamos de 

Silvio de Almeida, em sua obra “Racismo Estrutural”. 

 
Não estariam os programas de televisão, as capas de revistas e os 
currículos escolares somente retratando o que de fato é a realidade? 
Na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma 
representação do imaginário social acerca das pessoas negras. A 
ideologia, portanto, é uma representação da realidade material, das 
relações concretas, mas a representação da realização que temos com 
essas relações concretas (ALMEIDA, 2019, p. 66, grifos do autor). 

 

 Na mesma lógica e, mais, atrelada também às questões raciais, a 

cis-heterossexualidade compulsória inscreve os corpos num lugar de 

destino. A narrativa que, a partir de si, deseja regular corpos e circunscrevê-

los no lugar da “normalidade”, utiliza de inúmeros instrumentos para 

disseminar os seus efeitos nefastos de normalidade versus a margem que 
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pode ser designada ora pela depravação moral, ora pela patologização de 

sua condição. 

 Ao compreendermos que os sujeitos se dão num processo 

constitutivo e discursivo e, mais, no instante em que consideramos que os 

corpos existem no intramundo das estruturas sociais, linguísticas e 

tecnológicas, percebemos que a realidade ou não desses corpos está 

diretamente ligada aos efeitos de manutenção ou de oposição com um 

núcleo. Esse núcleo ontológico é descrito, por vezes, na junção 

masculinidade e poder.  Nesses termos, a validação dos gêneros e dos sexos 

e, em outra lente, a invalidação das mesmas categorias diz respeito aos 

modelos andro(cis)heterocêntricos que se interpõem entre os corpos, em 

situação. 

 Os valores que normatizam os corpos operam num processo 

sistemático e silencioso de dominação, controle e perfilamento. O sexo e o 

gênero acompanham a lógica que provisoriamente aparece para todos nós 

e que, num processo sistemático, aloca a todos e todas nesse lugar de 

centralidade, pelo menos de forma virtual. O que ocorre é que, esse núcleo, 

e o seu ideal de normalidade não comporta a todos e todas, justamente por 

ser uma ideia, uma vontade vazia, um delírio. 

 Os corpos (inclusive na discussão sobre o sexo e sobre o gênero), 

nesse sentido, são fabricados em processos tecnológicos. Em seu “Testo 

Junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica”, Paul 

Preciado apresenta a concepção de Judith Butler sobre o gênero, isto é, que 

ele é “um sistema de regras, convenções, normas sociais, e práticas 

institucionais que produz perfomativamente o sujeito que pretende 

descrever” (PRECIADO, 2018, p. 121). Esse sistema constrói os limites 

políticos e indica o que pode ser reconhecido. 

 Algo que os fundamentalistas, todos eles, desejam colocar numa 

região natural, mas que tampam os olhos no processo contínuo de vigia 

para manter a ordem sobre os corpos, exatamente porque o que eles 

requisitam como “normal” deve ser mantido sob os olhares atentos. Não 

esqueçamos, por exemplo, das vezes em que escutamos imperativos como 

“sente como uma garota”, “não chore! Isso não é coisa de homem” ou “se 

você continuar a se comportar dessa forma, não será escolhida/o por 

alguém decente”. 

 Cenas como essas indicam que a constituição do nosso corpo é 

constantemente orquestrada num processo de repetição. Ela, a repetição, 
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cria o efeito de identidade. Nesse processo, a unidade requisitada não tem 

outra função a não ser se interligar aos nossos corpos dando-lhes sentido 

e requisitando que as suas ações reproduzam ideais de “naturalidade” 

almejados. 

 Ao pensarmos que os processos de normatização do corpo, da 

vida e das possibilidades no que diz respeito à raça, ao gênero e à 

sexualidade estão estreitamente atrelados aos indicadores de 

normatização, somos tensionados a considerar que raça e cis-

heteronormatividade desenham os lugares políticos e se enraízam e 

vingam nas tecituras sociais, fecundando exceção, exclusão e morte. 

 As dimensões que determinam, a partir desses lugares, o que é 

norma, criam uma identidade que se repete e que não prevê, por se 

pretender essencial, sua antítese. Ela, a oposição, é lida, descrita e desejada 

como acidente e, nessa lógica, ou seja, de uma determinação universal, 

abstrata e incorpórea que diz o sujeito válido, o excesso é abjeto, 

desprezível e descartado por sua dimensão hierarquicamente inferior. 

 É possível que identifiquemos que as 

 
ideologias sexuais da última parte do século XIX apresentavam a 
pessoa negra — “o feroz selvagem” — como situada abaixo da branca 
na escala evolutiva: mais próxima das origens da raça humana; isto é, 
mais próxima da natureza (LOURO, 2019, p. 73-74). 

 

 Raça e sexualidade aparecem nas cenas políticas como 

mecanismos de poder que se entrecruzam, e isso fica claro, por exemplo, 

quando recordamos o apartheid e a política de proibição de relações inter-

raciais, a política higienista do século XIX no Brasil que usufruiu os corpos 

das mulheres negras para a realização do seu projeto nefasto de 

clareamento da população, e quando tratamos das disputas viris entre 

homens brancos versus homens negros que, cotidianamente, são 

requisitados na performance da  hipersexualidade e dos estereótipos que 

incidem de forma violenta, inclusive sobre homens negros e gays e 

mulheres lésbicas. É preciso grifar também o racismo estrutural que 

potencializa os lugares de subalternidade e de apagamento forjados para 

mulheres trans, travestis e para homens trans. 
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Assim como as mulheres negras (cis e trans) foram invisibilizadas e 
ainda são em diversas esferas desta sociedade, nós, os homens trans, 
ainda permanecemos invisíveis socialmente, e essa invisibilidade 
pode estar  ligada diretamente  à construção de uma masculinidade 
hegemônica pautada na cis-heteronormatividade, sustentada pelo 
determinismo biológico que legitima somente um tipo de corpo: o 
corpo cis munido de falo a partir da lógica binária, branca e 
heterossexual (SANTANA, 2019, p. 95). 

 

 No instante em que aproximamos essas grandes forças 

constitutivas e, ao mesmo tempo, excludentes, compreendemos o que nós 

inicialmente chamamos de devir dissidente.  Esse vir a ser que se desdobra 

das forças de centralidade cria, a partir de si, os efeitos de margem, abjeção 

e, de modo simbólico ou objetivo, de morte. 

 As insígnias de diferença que demarcam os que são forjados fora 

dos espaços de legitimidade do poder, do discurso, do conhecimento, do 

afeto e da crença, são alicerçadas na dimensão nuclear de um sujeito 

normativo branco e cis-heteronormativo. Sua percepção sobre a realidade 

desencadeia uma onda de degradação circular. O seu corpo, a sua narrativa 

e as suas cosmovisões aparecem como uma descrição unilateral do mundo 

e se retroalimentam numa técnica permanente de destruição. 

 As forças quem mantêm os lugares de poder supostamente se 

tornam rígidas e naturalizadas, pois são incutidas como valores necessários 

e supostamente intransponíveis. Os discursos que pretendem reforçar a 

centralidade do sujeito que pensa a si como hegemônico está na moral, na 

norma, na mídia, na religião etc.; todos esses elementos são 

constantemente absorvidos por uma narrativa de igualdade absoluta. 

 Nessa suposta igualdade absoluta se encontram as grandes forças 

de aniquilação das diferenças, inclusive as falsas e bélicas noções de que 

nós somos “todos iguais” ou de que “somos todos humanos”. Nessa 

dinâmica do eu versus o outro — que deve ser aniquilado — as nossas 

diferenças são cotidianamente solapadas dos campos de percepção e de 

legitimidade. O “pacto narcísico” (RIBEIRO, 2019, p. 80) da branquitude e da 

cis-heteronormatividade é genocida. A manutenção dessas ideologias 

numa região intacta e regada a sangue, faz com que pessoas negras e 

LGBTI+ sejam privadas dos lugares de prestígio moral, político e social, que 

os números de violência contra essas populações sejam, no Brasil, 
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superiores às regiões de guerra e que o sangue dessas comunidades seja 

bebido para brindar um projeto político de destruição. 

 A morte passa a ser o grande elo entre o sujeito hegemônico e os 

corpos constituídos, na teia dos discursos de poder, como subalternos. A 

distância, a vida do outro é relativizada, expropriada de sentido e de 

prestígio moral, sobretudo quando tratamos dos estereótipos como 

construções de ontologias estanques, e a sua vulnerabilidade é elevada à 

máxima potência. As técnicas de destituição da vida, como sinaliza Achille 

Mbembe (2019, p. 20), fazem com que a existência do outro seja significada 

numa instância do “devir-objeto”. O processo de desumanização 

desencadeado pelas ideologias de destruição que emanam do sujeito 

norma fazem com que os forjados como abjetos, numa lógica de restrição 

e dominação, sejam absorvidos por uma indústria da morte. Nesse projeto 

de aniquilação o corpo, a consciência e o estatuto de sujeito político são 

negados aos que, reiteradamente são alocados fora do centro político, leia-

se pessoas negras e comunidade LGBTI+. 

 Morte e luto deixam de ser, nesse contexto, categorias observadas 

numa dimensão privada e passam a descrever as cenas políticas e a 

construção de um mundo polarizado, chapado e cioso de que os efeitos de 

supressão da vida que se manifesta na diferença, seja silenciada. Podemos 

pensar, orientados por Judith Butler, que o luto está associado aos corpos 

que são anunciados como legítimos, e que nos lugares públicos são 

assimilados, reconhecidos e, por isso, se tornam inaptos a sofrer violação. 

Ao contrário, os corpos subalternos, repetidamente narrados como 

passíveis à destruição, têm a sua vulnerabilidade publicizada e chancelada 

fora dos lugares de humanidade. Assim, o luto não os toca, e a sua 

existência é deliberadamente violada em nome de uma “noção normativa 

do humano” (BUTLER, 2019, p. 53). 

 A vida, o corpo, a narrativa e a cultura dos grupos constituídos 

como subalternos, são engolidas pelos sujeitos norma, branco e cis-hetero. 

Podemos dizer que, de algum modo, o seu desejo por destruição é 

antropofágico. As estruturas de branquitude e de cis-heteronormatividade 

se alimentam dos corpos, do sangue e da alma de negros, negras, mulheres, 

gays, lésbicas, homens e mulheres trans, por exemplo. O seu desejo de 

poder é ambivalente: a) ele insiste em afirmar a si mesmo através de um 

centro que marca e exclui; b) o seu prazer está em consumir os corpos que, 

à margem, se tornam inexpressivos. Lemos essa “solução antropofágica” 
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(FOUCAULT, 2015, p. 3), no instante em que nos deparamos com a tentativa 

recorrente de neutralidade e absorção da vida, dos discursos e da 

identidade das pessoas negras e LGBTI+. O sujeito norma e a estrutura que 

ele sustenta se materializam nas ações, aliás, aqui está a eficácia de sua 

manipulação ideológica, compor consciências, ações e relações, num jogo 

ininterrupto de destruição do que difere, pois ele “acha feio o que não é 

espelho”, isto é, não só acha feio, considera digestivo. 

 Docilizados, silenciosos e mantidos num jogo de autonegligência, 

os corpos construídos como subalternos, estão, no lócus das estruturas de 

violação, submetidos ao destino de aniquilação. Consumidos pelo sujeito 

norma e capazes de satisfazer seu desejo egóico, supremacista e moralista, 

os corpos abjetos estariam numa compreensão supostamente 

inferiorizada, inclinados ao abismo da morte. Eles se tornaram existentes a 

partir da antinorma, por isso devem se encaixar ou ser destruídos. 

 No entanto, um processo de quebra e subversão ética faz com 

que, ao longo dos tempos, os que são silenciados requisitem a partir de si, 

do seu lugar subalterno e compreendido como desprezível, a quebra dos 

estatutos de afonia. Como aponta Paco Vidarte (2019, p. 62) em seu texto 

“Ética Bixa”, estamos constantemente diante de “conversões políticas”, ou 

seja, um processo pelo qual os sujeitos subalternos ressignificam o lugar do 

silêncio pelo da fala, o lugar da inação pela ação, e o lugar da subserviência 

pelo vínculo com o mundo através da subversão. 

 No instante em que pessoas negras, incorporando a sua 

diversidade, ocupam as universidades, produzem conhecimento, ocupam 

lugares de poder e reordenam o imaginário colonizado que os incute numa 

desumanidade inconteste e afirmam, a partir de si, do seu lugar de 

afirmação e de tensão a novas lentes para compreender a realidade, longe 

das “histórias únicas” (ADICHE, 2019, p. 11), para lembrarmos Chimamanda 

Ngozi, o maquinário de morte, que funcionava com toda eficácia, é 

quebrado. 

 Quando a comunidade LGBTI+ também se apropria das 

tecnologias de poder, afirma seu afeto, sua vida, seu corpo, a sua fé e a sua 

possibilidade de existir, uma fissura se manifesta no biopoder centralizado 

no sujeito norma, ou seja, ele perde a legitimidade de determinar vida e 

morte, a partir de si. Esses processos de afirmação das identidades negras 

e LGBTI+ ocorrem numa dinâmica interseccional, ou seja, existem pessoas 
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negras LGBTI+, pessoas negras que não são LGBTI+ e pessoas LGBTI+ que 

não são negras. 

 A composição de uma realidade política que se estruture na 

afirmação das diferenças e no combate sistemático às estruturas que 

normatizam a violência contra negros e LGBTI+, aloca esses corpos, ditos 

como dissidentes, fora do lugar de neutralidade, absorção e consumo. A 

reação, a conversão política e a compreensão de si como sujeito e como 

grupo (heterogêneo) de subversão, faz com que o desejo antropofágico do 

sujeito norma seja impedido, pois ele não consegue consumir o outro que 

se manifesta e que, ao afirmar-se como sujeito ou como grupo político, se 

torna indigesto. 
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C A P Í T UL O  1 7  

 

Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta 
de nóiz? Existires e resistires dissidentes, 
que desvelem essa agnotologia imposta a 
determinados grupos sociais1 
 
Michel Alves Ferreira  
 
 
PALAVRAS INICIAIS, VIVÊNCIAS PESSOAIS 

 
 Muito bom dia a todas, todos e todes. São pouco mais de oito 

horas da manhã e temos esta tarefa de estabelecer uma mediação entre 

estas duas falas: a do Professor mineiro Thiago Teixeira e a nossa. Nos honra 

compartilhar neste evento, dentre pessoas importantíssimas não só 

academicamente, mas também como referências de vida, de história, com 

todas as alegrias, contradições, existências e resistências inerentes a 

quaisquer condições humanas. 

 Quando nos fizeram o convite para mediar este conversatório e 

coordenar o GT 122, de hoje à tarde e com a mesma temática desta mesa, 

nos veio à mente os sambistas Antonio Candeia e Cartola , que 

maravilhosamente eternizaram o samba “Preciso me Encontrar”: desses 

devires que são chamados de dissidentes, mas que particularmente 

pensamos que são é existentes e resistentes, pois neste processo de grupos 

sociais detentores/produtores de poder3 “perguntarem” por esses grupos 

 
1 A pergunta título deste texto remete à letra da canção e álbum AmarElo do cantor, compositor, poeta e 
apresentador de televisão paulistano Emicida, lançado no dia 30 de outubro de 2019. A referência completa 
se encontra no fim deste texto. Cabe ressaltar que o texto, com algumas adaptações realizadas para esta 
publicação, é o substrato que compôs a fala deste autor na Mesa de Debates intitulada “devires dissidentes: 
sexualidades, gêneros, raças, deficiências e velhices LGBTIs”, realizada na manhã de 15 de novembro de 
2019, no Congresso Internacional LGBTI+, realizado nas dependências da Universidade Federal do Paraná – 
Campus Rebouças (Curitiba/PR). 
2 Grupo de Trabalho “Devires dissidentes: sexualidades, gêneros, raças, deficiências e velhices LGBTIs”, onde 
o autor deste texto mediou as apresentações dos trabalhos submetidos ao Congresso Internacional LGBTI+. 
3 Pensamos poder aqui a partir de Michel Foucault (1975; 1979; 1999; 2005). 

https://orcid.org/0000-0001-5444-6110


246 

sociais periféricos (os outros e não outros), nós estamos dizendo e 

afirmando: só voltaremos quando nos encontramos! Cansamos de ser 

nominados de outros e não outros! 

 E não em um sentido essencialista de voltar a algo perdido, mas 

sim ressignificando tantas violências que sofremos enquanto 

corpos/sujeitos periféricos. Precisamos nos encontrar! Este congresso é 

fundamental para esta conjuntura política (brasileira e do mundo) atual de 

mais dor e morte, embora somos especialistas na arte de existir, afirmar-se 

e resistir! 

 Ainda parafraseando esse samba lindo eternizado pela voz do 

amado Cartola, estamos por aí procurando formas coletivas de 

simplesmente poder ser, tomando emprestado a ontologia do ser pensada 

a partir de Martin Heiddegger (1960)4, mas ampliando e principalmente 

ressignificando este sentido para nossa realidade de um continente 

colonizado, generificado, racializado e que até hoje sentimos esses efeitos, 

afinal não é à toa que ao mesmo tempo em que temos experiências belas 

como este congresso, somos um dos lugares, falando de Améfrica Ladina 

(Alô Lélia Gonzáles!)5, que mais mata pretos e pretas, população LGBTI+6, 

que a violência contra as mulheres é reificada e legitimada mais e mais, 

urgindo um olhar de gênero, etnia/raça, classe social e cultura 

interdependente para se buscar outras formas de bem viver. 

 Somente podemos pensar na mediação desta mesa, ademais, 

quando observamos nossa própria história de vida, antes de adentrar em 

uma esfera mais acadêmica e cronológica dos trabalhos de hoje: um 

professor de cursos técnicos, 38 anos, homem negro, latinoamericano, 

homossexual, que desconhece seu pai biológico, mas teve todo o amor que 

 
4 ”Quando se diz, portanto: ‘ser’ é o conceito mais universal, isso não pode significar que o conceito de ser 
seja o mais claro e que não necessite de qualquer discussão ulterior. Ao contrário, o conceito de ‘ser’ é o 
mais obscuro” (HEIDEGGER, 1960. p. 29). 
5 Ao trocar as letras da palavra América Latina por Améfrica Ladina, Lélia Gonzáles (1988) faz uma forte 
crítica de como se constituiu as identidades coletivas das populações da hoje América Latina, onde a 
branquitude do colonizador universal europeu é a norma e as populações afro e indígenas que aqui sofreram 
as dores do colonialismo e capitalismo sofreram e ainda fazem parte de uma massa de sujeitos excluídos 
não somente de condições dignas humanas, mas de ser considerado um sujeito. A autora ainda 
problematiza as nuances do racismo sentidas aqui neste continente latinoamericano, em face de como o 
racismo operou e opera na sociedade estadunidense e mesmo no continente europeu. Trata-se, portanto, 
de uma categoria política poderosa de evidenciar essas ignorâncias sistêmicas que trazemos para debate 
neste texto. 
6 Para saber mais, ver a mais recente edição do Atlas da Violência (IPEA, 2019), o Relatório População LGBT 
Morta no Brasil - Relatório GGB 2018 (GGB, 2018) e Dossiê dos Assassinatos e da violência contra Travestis 
e Transexuais no Brasil em 2018, organizado por Bruna Benevides e Sayonara Naider Bonfim Nogueira 
(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019). Os respectivos links estão disponibilizados ao final deste texto. 
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pôde de seu pai adotivo, até que este sucumbiu ao alcoolismo. Com uma 

família onde histórias de violências diversas, estupros, fome, falta de 

perspectivas econômicas, abandono da mãe a seus filhos e, tantas outras 

calamidades… que muita gente pode pensar que não seria prudente 

começar de modo tão pessoal este diálogo, ademais de poder transmitir a 

falsa ideia de vítimas passivas ou de que “se eu estou aqui eu consegui e 

mereci” (alô meritocracia! Um beijo no ombro com muita ironia!)7. 

 Porém, se estamos falando de devires, de existires e resistires, 

problematizando esses sujeitos dissidentes que oferecem outras formas de 

bem viver neste congresso, estamos é buscando intersecções entre 

saberes, tal como fazemos num ofício religioso do Candomblé quando 

prestamos saudação e proteção a Èșù para orientar e abrir os nossos 

caminhos em busca deste “preciso me encontrar”. 

 Ademais, é importante lembrar aqui as considerações da filósofa 

feminista estadunidense Donna Haraway (1995; 2009), ao falar dos saberes 

científicos/tecnológicos a partir de uma visão feminista, localizada, parcial 

e recheada de disputas de visão de mundo; é importante posicionar-se e 

dizer de onde vem nosso olhar. Falando abertamente de nossa história, não 

só estamos apresentando a perspectiva da diferença ao se problematizar 

um fenômeno, uma epistemologia, uma militância, uma realidade social de 

um acadêmico negro homossexual, mas é a partir dela que questionamos 

a própria noção de objetividade, esta corporificada/corporificante, 

conforme Haraway (1995) salienta que é preciso desconstruir visões 

binárias, coloniais e a favor do homem branco, ao se pensar em ciência e 

tecnologias. 

 Também não podemos esquecer, antes de abrir efetivamente os 

trabalhos desta mesa, de Òsún, Deusa à qual não somente é um arquétipo 

da consciência humana e da força da natureza, mas que também dita os 

fluxos desses devires, como as águas de um rio, onde ela se manifesta em 

sua plenitude. Assim, pedimos licença à Èșù e Òsún para abrirmos os 

trabalhos de hoje. Pedimos licença e oferecemos nosso respeito ao já 

querido Professor Thiago. Pedimos licença a vocês para estabelecer este 

diálogo, esta troca, tal como as populações indígenas pedem à natureza 

para fazer quaisquer de suas atividades cotidianas. 

 
7 Alusão à canção Beijinho no ombro, eternizada pela voz da cantora Valeska Popozuda, onde na parte final 
deste texto se encontra a referência completa. 
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DESVELANDO A AGNOTOLOGIA 

 
 Muito do que é produzido nos laboratórios, centros de pesquisa 

e universidades, além de ser resultado de afirmações validadas pelas 

ciências, são resultados das experiências/vivências, aprendizagens 

concretas e históricas percebidas entre os sujeitos cientistas. Sem contar 

também nas disputas discursivas e políticas que estão engendradas nestas 

instituições, fazendo prevalecer determinados paradigmas até que estes 

sejam questionados, repensados, invalidados, contestados8. 

 Estamos falando aqui da ideologia inerente aos paradigmas 

postos: ao problematizarmos que grupos sociais tem acesso a este conjunto 

de saberes produzidos nestes espaços, porque determinadas visões 

prevalecem frente a outras ao desenvolver um artefato, método, técnica 

e/ou processo e, finalmente, quais estereótipos afetivos, cognitivos, morais, 

étnicos e raciais estão involucrados no próprio fazer científico e 

tecnológico, que podem muito bem estar devidamente travestidos por 

discursos neutros, imparciais e objetivos, comuns quando se pensa 

genericamente em ciência e tecnologia. Aliás, nos vem os seguintes 

questionamentos: somente os laboratórios, centros de pesquisa e 

universidades produzem ciência e tecnologia? Quem é que determina o 

que é ciência, o que é conhecimento e, por fim, o que não é? 

 Muito bem: estamos aqui mostrando que uma ideologia, neste 

texto e pensando em conhecimento posto/produzido, pode acabar sendo 

um modo de subjugar uma visão de mundo frente a outra, 

desconsiderando a diferença simplesmente como uma diferença e, sim, 

como um opositor negativo frente à visão de mundo hegemônica e que se 

diz uniforme/ideal. 

 Ora, quando pensamos em ideologia por estes parâmetros, que 

podem facilmente converterem-se em elementos totalitários ao se pensar 

em qual conhecimento serve e qual é descartável, estamos mostrando aqui 

que a ignorância não é somente um ato de ignorar algo, mas é subserviente 

a uma visão ideológica que quer subjugar, negativar, estereotipar e 

estigmatizar a diferença e quem a representa, inclusive quando se está 

“formando” cientistas, pesquisadoras, pesquisadores, professoras e 

professores. 

 
8 Rubem Alves (2002); Jürgen Habermas (1975); Thomas Samuel Kuhn (2006). 
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Crucial também é: ignorância para quem? E contra quem? Ignorância 
tem uma história e é sempre distribuída de forma desigual; a geografia 
da ignorância tem montanhas e vales. Quem é ignorante e porquê, e 
em que medida? Como podemos desenvolver melhores indicadores 
agnométricos? O que mantém a ignorância em um lugar, enquanto 
em outro ela se evapora? E qual, dentre nossas miríades de 
ignorâncias, serão toleradas ou combatidas? Muitas dessas mesmas 
perguntas podem ser feitas sobre o conhecimento desde como a 
ignorância ocupa espaço e nos leva por um caminho e não por outro. 
O conhecimento também tem um rosto, uma casa e um preço - há 
pessoas ligadas, instituições estabelecendo limites e custos na forma 
de dinheiro ou oportunidades perdidas. Decisões de que tipo de 
conhecimento "nós" queremos apoiar também são decisões sobre 
que tipos de ignorância devem permanecer no lugar (PROCTOR, 
2008, p. 26, tradução nossa)9. 

 

 Ou seja: a ignorância é um sistema e é deliberada/intencional, 

como bem nos pontua o conceito de agnotologia, problematizado pelo 

cientista estadunidense Robert Proctor (2008), uma vez que a agnotologia 

é a antítese da epistemologia. Urge, então, denunciá-la (a ignorância) como 

um sistema! 

 

 

CRUZAMENTOS, DEVIRES, EXISTIRES E RESISTIRES INTERSECCIONAIS 

 
 Porém se estamos falando aqui, nesta mesa, de aproximações 

entre conhecimentos e diversos devires, pensamos que estes são como os 

cruzamentos de uma rua: a partir da nossa localização em uma esquina 

qualquer, percebemos que cada rua que compõe este cruzamento não está 

sobreposta a outra, uma vez que não podemos dizer com clareza qual parte 

deste cruzamento que enxergamos nesta esquina imaginária corresponde 

a cada uma das quatro ruas que vemos (onde começa e onde termina). Mas 

ao mesmo tempo, somos perfeitamente capazes de escolher: qual rua 

 
9 Texto original: “Crucial also is: ignorance for whom? And against whom? Ignorance has a history and is 
always unevenly distributed; the geography of ignorance has mountains and valleys Who is ignorant and 
why, and to what extent? How can we develop better agnometric indicators? What keeps ignorance in one 
place, while it evaporates in some other? And which among our myriad ignorances will be tolerated or 
combated? Many of these same questions can be asked about knowledge since, like ignorance, it occupies 
space and takes us down one path rather than another. Knowledge, too, has a face, a house, and a price-
there are people attached, institutions setting limits, and costs in the form of monies or opportunities lost. 
Decisions of what kind of knowledge "we" want to support are also decisions about what kinds of ignorance 
should remain in place” (PROCTOR, 2008, p.26). 
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tomar, a partir desta esquina em que vemos o cruzamento, nos faz chegar 

mais rápido onde precisamos ir, e com segurança? 

 Isto que acabamos de dizer é, para nós, a interpretação do 

conceito de interseccionalidade, conceito que trazemos da advogada e 

feminista estadunidense Kimberlé Creenshaw (2004): os cruzamentos 

entre gênero, etnia, raça e classe social, partindo sempre (sempre!) das 

vivências e experiências de grupos sociais subalternizados/estigmatizados 

por quem determina quem é mais gente, quem é menos e quem não o é. 

 Também não podemos deixar de mencionar que estas vivências 

partiram primordialmente das mulheres negras (acadêmicas ou não), e é 

uma desonestidade não dizê-lo, o que infelizmente muitas pessoas 

presentes na academia (intencionalmente ou não) utilizam esta teoria sem 

sequer reverenciar as mulheres negras ou, o que é pior: colocar outros 

sistemas de discriminação e opressão como a gordofobia, por exemplo, na 

mesma equivalência opressiva do racismo, uma vez que este último é 

resultado do colonialismo/capitalismo que justificou ver pessoas negras e 

mesmo indígenas como não sujeitos, para justificar todo um arcabouço de 

escravização e toda uma política de silenciamento e morte: a oficial e a 

oficiosa, que mesmo hoje ainda ocorrem genocídios contra a população 

negra, apenas falando de Brasil e de um grupo social, sem contar das 

populações indígenas10. 

 Agora é importante salientar que quando a gordofobia, ou mesmo 

a LGBTIfobia, e as violências contra pessoas idosas e pessoas com algum 

tipo de necessidade especial, se estão associadas às violências contra 

populações negras e indígenas, a interseccionalidade é um instrumento e 

uma possibilidade poderosa para desvelar as agnotologias opressivas dessa 

tessitura social colonialista e violenta, provocando outras discussões do 

que queremos como sociedade e do que entendemos por diferença. 

 
pode servir de ponte entre diversas instituições e eventos e entre 
questões de gênero e de raça nos discursos acerca dos direitos 
humanos – uma vez que parte do projeto da intersecionalidade visa 
incluir questões raciais nos debates sobre gênero e direitos humanos 
e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e direitos 
humanos. Ele procura também desenvolver uma maior proximidade 
entre diversas instituições (CREENSHAW, 2004, p. 8). 

 
10 Conforme dados do Atlas da Violência (IPEA, 2019). 
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 Ademais, só podemos pensar em interseccionalidade como 

teoria quando voltamos nosso olhar a uma ancestralidade, culturas e 

tradições do Candomblé. Não é por casualidade que a interseccionalidade, 

pensando nas tradições do Candomblé, pode ser pensada a partir da figura 

de Èșù, divindade que está presente em cada cruzamento da vida e que tem 

como função a proteção e orientação dos caminhos de cada pessoa – que 

especialmente a tradição cristã/católica burguesa equivocadamente o 

associou à figura do Diabo. Curioso é pensarmos que a figura do diabo, 

histórica e artisticamente, muito foi representada e associada à cor preta e 

vermelha, (representações da diferença como um opositor negativo) 

associadas, também, às pessoas negras, não?11 

 

 

PALAVRAS FINAIS, INQUIETAÇÕES COMPARTILHADAS 

 
 Sorrir para não chorar diante da dor (Alô Cartola! Salve, salve, 

Antonio Candeia!) que rouba nossos gritos de socorro (Beijo afetuoso, 

Emicida!), remete a não somente enxergarmos a diferença por outros 

prismas, mas sim desvelarmos os discursos da ignorância que apresentam 

esta como um sistema, uma epistemologia, à serviço de uma ideologia da 

cultura da morte sistemática, do (re) morrer a cada interação da 

cotidianidade das relações sociais. 

 Finalizamos, lançando mais duas inquietações para a leitora e 

leitor que chegou até aqui: 

 Como pensar em perspectivas interseccionais em nossas 

pesquisas, práticas, militâncias e especialmente em nossas 

vivências pessoas, a partir da localização das experiências de 

pessoas negras, indígenas e da população LGBTI+, para desvelar as 

agnotologias que estão postas e impostas à toda sociedade? 

 Como o conhecimento produzido na universidade segue 

operando para reforçar as opressões de gênero, classe social, etnia 

e raça? 

 

 

 
11 O prólogo da tese e do livro de Megg Rayara Gomes de Oliveira (2017) perfaz uma discussão interessante 
sobre esta temática. Deixamos também as referências ao final deste texto do livro. 
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C A P Í T UL O  1 8  

 

Desafios para a democracia: representação, 
justiça e políticas públicas para a 
comunidade LGBTI+1 
 
Andressa Regina Bissolotti dos Santos  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 A mesa para a qual fui convidada a pensar em conjunto, chamava-

se “Desafios para a Democracia: representação, justiça e políticas públicas 

para a comunidade LGBTI+”. Na ocasião propus pensar o que significa 

articular todos esses conceitos em conjunto, em um contexto como o que 

vivemos atualmente, em relação aos direitos LGBTI+ e, através deles, à 

democracia como horizonte. 

 O conceito fundamental, a servir de guia para as reflexões tecidas, 

é a ideia de “desafio”. Que desafios vivenciamos para a democracia? Que 

desafios estão articulados no âmbito da representação, da justiça e das 

políticas públicas para a comunidade LGBTI+ a partir disso? Como 

enfrentar esses desafios? Como permanecer construindo a democracia, 

frente às ameaças que a ela se colocam? 

 As perguntas acima são enunciadas não tanto para que sejam 

respondidas na sua integralidade, mas para que recortem o espaço de 

reflexão que será aqui feito, anunciando também para a necessidade de 

aprofundamento da presente discussão. 

 

 

 

 
1 O presente texto foi preparado para apresentação em painel intitulado “Desafios para a Democracia: 
Representação, Justiça e Políticas Públicas para a comunidade LGBTI+”, e apresentado no dia 15 de 
novembro de 2019. Como forma de melhor trazer a experiência vivenciada na mesa, optou-se por mantê-lo 
o mais próximo do original possível. 

https://orcid.org/0000-0002-5371-8994
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DEMOCRACIA 

 
 Para falar de democracia, gostaria de pensar os conceitos de 

pluralismo agonístico, bem como do antagonismo como constitutivo do 

fenômeno político, conforme nos é trazido por Chantal Mouffe (1996). 

 Acredito que essa autora seja particularmente útil nessa reflexão, 

pois parece que ela se desafiou a olhar para a democracia e para a política 

com a crueza necessária para analisar esses fenômenos; a iniciar por sua 

percepção de que o “político” não é um lócus específico das nossas vidas, 

mas uma dimensão inerente à experiência do humano, que escapa aos 

campos em que tradicionalmente procuramos localizá-lo e que, em algum 

nível, é sempre conceituado a partir da existência de conflitos. 

 Permitam tecer breves palavras sobre essa questão para a autora, 

para os que não a conhecem; Mouffe constrói seu conceito de democracia 

em diálogo com o conceito de político que foi desenhado por Schmitt 

(2008). O conceito de político trazido por esse autor, aliás, tem sido objeto 

de muito interesse nas discussões contemporâneas sobre a política, já que 

a política contemporânea parece constantemente se constituir de forma a 

de fato, como apontou Foucault (1999), ser uma continuidade da guerra por 

outros meios. Dizer isso é dizer que com frequência a política é pensada na 

ordem da oposição, do conflito de interesses, e que há algo de inafastável 

nesse aspecto. 

 Alguns autores na história da democracia, é claro, tem defendido 

a compreensão da democracia como o espaço de superação dos conflitos 

e de construção de consensos, a partir do âmbito da racionalidade. A 

questão do consenso será ainda retomada nessa fala; mas já de início 

parece interessante apontar a dificuldade de pensar a possibilidade de 

construção de consensos verdadeiramente amplos ou gerais, mesmo sobre 

os temas mais basilares da experiência e das formas de vida humanas. 

 Mas voltemos a Schmitt; para Schmitt (2008), a política é 

fundamentalmente definida a partir da existência de uma oposição entre o 

“amigo” e o “inimigo”. O amigo/inimigo estão em conflito constante; esse 

conflito, por seu turno, não pode ser resolvido, senão através de uma 

decisão, tomada pelo soberano, que elimina o conflito através da 

eliminação do inimigo. Não há, na política schmittiana, saída para o conflito 

fundante da política, que não envolva a eliminação de sua causa, portanto. 
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O conflito se elimina, através da eliminação dos causadores do conflito, dos 

opositores, de maneira geral. O consenso, nesse sentido, pode ser pensado 

como algo produzível, mas necessariamente, através da eliminação do 

questionamento. 

 Mouffe (2006), ao dialogar com Schmitt, mantém a 

conflituosidade como elemento indissociável da política. Nesse sentido é 

que ela dirá que o consenso, enquanto horizonte da democracia, não é uma 

possibilidade viável, visto que o consenso seria a eliminação do político 

como tal; conviver democraticamente, nesse sentido, seria 

necessariamente conviver com a existência de uma certa alteridade 

opositora. 

 A autora, no entanto, desloca o sentido dessa oposição. A 

democracia, como tal, não poderia conviver com a construção do inimigo 

(MOUFFE, 1996); ora, o inimigo é aquele que se procura eliminar, e não é 

possível falar em contextos democráticos se mantivermos, no horizonte de 

realização política, o objetivo de eliminar a oposição. 

 No lugar do inimigo, portanto, Mouffe (1996) trará a figura do 

“adversário”. O adversário representa o conflito, mas o horizonte de 

resolução do panorama da política nessa posição amigo/adversário deixa 

de ser a eliminação; o horizonte de resolução do panorama da política 

torna-se, isso sim, a manutenção do conflito constitutivo, o funcionamento 

através da oposição constante e em constante deslocamento, de posições 

de amigo/aliado e adversário. O adversário, em algum nível, é um inimigo 

a quem se reconhece a legitimidade de existir enquanto opositor. 

 Podemos dizer, em suma, que a democracia é sempre agonista, 

no sentido de que há uma agonia constante no existir democrático. Mouffe 

(2006), assim, desloca as teorias democráticas para aquém do horizonte do 

consenso. A autora demonstra, ainda, que a busca pelo consenso como 

horizonte tende, de maneira geral, a produzir o tipo de antagonismo que é 

possível vislumbrar no conceito schmittiano de política; o consenso surge 

a partir da eliminação do conflito, e essa eliminação não é nunca 

democrática. O “convencimento” do Outro, de forma decisiva é, e 

normalmente resulta, em eliminação. Os consensos, mesmo quando 

provisoriamente são produzidos, melhor seriam identificados pelo 

conceito de hegemonia do que de consenso, e indicam sempre uma forma 

de exclusão. 
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 Ao tecer essas primeiras considerações, creio que vá se tornando 

um pouco claro aonde se queira chegar. O maior desafio que se apresenta 

para a democracia hoje, é a produção de um discurso que se pretende 

democrático, mas que se baseia na elevação de determinados valores como 

previamente consensuais. Em relação a eles, qualquer opositor é nunca um 

adversário, mas um inimigo, que colocaria em risco os aspectos mais 

básicos da cultura e da natureza humana. 

 Para contextualizar esse aspecto, gostaria de pensar de que forma 

a ‘defesa da família e da criança’ se tornaram estratégias políticas centrais 

nas nossas disputas. Quem poderia se levantar contrariamente a algo como 

a ‘defesa da família’ ou a ‘defesa da inocência das crianças’, sem ser 

identificado como perverso, como inimigo intolerável? 

 Ao localizar suas próprias posições políticas como defensoras de 

um ideal previamente assumido como sagrado, como a ‘família’ ou a 

‘criança’, o discurso imediatamente localiza a oposição como inadmissível. 

O que seja a ‘família’ ou quem seja essa ‘criança’, por seu turno, trata-se não 

do fenômeno concreto família, ou desse ser humano em desenvolvimento, 

que deve ser obviamente protegido: a criança. Trata-se isso sim de ideais 

transcendentais, que funcionam como elementos pré-discursivos, como 

se se localizassem na ordem do inquestionável. 

 Um discurso dessa ordem elimina a possibilidade de construção 

de uma narrativa de oposição viável, ao localizar a condição de 

continuidade da cultura e da sociedade na eliminação da categoria de 

pessoas que será visualizada como inimigo. Aproxima-se, assim, daquela 

biopolítica de tipo negativa, identificada por Foucault como racismo de 

Estado (1999). 

 Não há democracia se os debates políticos se dão nesses termos. 

O principal desafio para a comunidade LGBTI+ nesse âmbito, e para a 

existência democrática de maneira geral são, assim, a nossa localização 

como inimigos e a negação de nos conferir o status de adversários. 

 Claro, que sejamos inimigos, não se trata de um ineditismo 

histórico. Como identificou Butler (2008) ao analisar a discussão sobre o 

casamento civil na França, as resistências ao avanço de direitos humanos 

LGBTI+ com frequência se baseiam em discursos pretensamente 

protetores da criança e, a partir dela, da própria cultura. Mas a classificação 

como inimigo não precisa ser inédita para que destrua a democracia. Ou 

seja: ao pretender se basear sobre consensos, seja sobre a defesa da família, 
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da criança, ou mesmo sobre o que signifique combater a corrupção, esses 

discursos elegem inimigos e destroem as condições de construção de um 

campo legítimo de oposição. 

 Funciona mais ou menos dessa forma: não se pode defender a 

educação sexual nas escolas sem se ser acusado de doutrinar, de 

corromper, de violentar; não se pode se questionar a seletividade dos 

processos penais de corrupção, sem se ser acusado de imoral. Não se pode 

se enfrentar determinadas máximas, sem ser identificado como inimigo, 

como aquele que não será convidado a participar da construção do 

consenso, mas que deve ser eliminado para que este não seja ameaçado. 

 Me parece que estejamos vivendo, portanto, um momento do 

político, em que as formas de fazer política tem construído um 

antagonismo tal entre os diferentes cidadãos brasileiros, que colocam 

frontalmente em risco a possibilidade de uma coexistência democrática 

pluralista e discordante. E esse risco, é importante que tenhamos claro, é 

tanto mais agudo exatamente quando pensamos o papel que a comunidade 

LGBTI+ tem sido imposta a ocupar, como inimiga fundamental da família, 

da criança, da cultura. 

 

 

REPRESENTAÇÃO, JUSTIÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 A partir desse aparato teórico é que, me parece, deveríamos 

pensar as ideias de representação, de justiça e de políticas públicas no 

âmbito da promoção dos direitos da comunidade LGBTI+. Como construir 

políticas públicas, como defender uma justiça a essa comunidade, diante 

de discursos tais, que nos representam como os mais nefastos inimigos da 

Nação? 

 De início, gostaria de pensar a representação. Essa palavra tem, é 

claro, vários sentidos possíveis. O sentido que procurarei articular é talvez 

o mais óbvio nos termos de uma democracia liberal: a nossa participação 

nos processos democráticos. Mas gostaria de pensar essa participação 

dialogando com a ideia de Mouffe (1996), de que o político não se restringe 

a determinados espaços, mas é constitutivo. Ou seja, a questão da 

representação enquanto participação não pode estar restrita a participação 

de alguns de nós nas esferas formais de construção política, os quais 
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estariam representando os demais. A política não se restringe à essas 

esferas formais; a política se realiza no cotidiano de nossas vidas, dos 

menores embates que enfrentamos diariamente por sermos quem somos 

e representar o que representamos, aos maiores embates, que talvez 

pudéssemos localizar nesses campos formais. O uso das expressões 

‘menores’ e ‘maiores’ aqui não pode, inclusive, ser compreendido como 

uma forma de hierarquização da importância desses diferentes espaços. 

 O que está em jogo, fundamentalmente, e em algum limite o que 

sempre foi mais essencial no âmbito da política LGBTI+, é a disputa em 

torno dos sentidos do que é ser LGBTI+; essa disputa concerne à nossa 

legitimidade como cidadãos brasileiros, que devem ser levados em conta 

na construção de todos os processos políticos que se referem ao presente, 

futuro e também ao passado de nossa democracia. 

 Nesse aspecto, é urgente que permaneçamos ocupando espaços 

e apresentando e exigindo representações do que seja LGBTI+, que não 

aceitemos a classificação como o perverso, ou o ilegítimo em termos 

políticos. Isso, obviamente, não pode ser feito apenas através da adoção das 

performatividades políticas (BUTLER, 2018) previamente aceitáveis no 

campo da política, mas deve também se dar através do questionamento das 

normas que definem o que seja legítimo/ilegítimo, em termos culturais, e 

que definem as regras do jogo político. 

 Sobre políticas públicas, por sua vez. As políticas públicas para 

pessoas LGBTI+, se nunca foram priorizadas pelos governos, estão em 

processo de extinção. A nível federal, especialmente, mas de alguma forma 

em todos os níveis de governo. Relacionada à essa extinção está, é claro, a 

extinção de nossos espaços de participação. 

 Nesse cenário, embora obviamente eu não esteja aqui para 

apresentar soluções, tenho pensado na importância de se atentar para os 

espaços locais de construção de políticas. É no âmbito do local, afinal de 

contas, que todos vivemos; fortalecer e defender os espaços locais ainda 

existentes é, me parece, mais necessário do que nunca. Isso não significa, é 

claro, abandonar a disputa sobre o papel do governo federal na construção 

dessas políticas, mas não podemos esquecer que é nas nossas cidades que 

transitamos, vivemos, trabalhamos, amamos, somos quem somos; essas 

cidades devem ser o lócus primordial de construção dessas políticas e é 

necessário que nos engajemos nos debates que têm sido feitos pela defesa 

da participação popular na construção dessas experiências de cidade. 
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 Quanto à Justiça; ora, apresentar um conceito de justiça iria, em 

absoluto, muito além dos objetivos dessa reflexão. O que seria a justiça para 

a comunidade LGBTI+?  Eu certamente me lançaria a problemas sem fim, 

se tentasse ir por esse caminho. Vou então, por outro. Permitam-se pensar 

a relação mais comum e mais rasteira que costumamos fazer quando 

ouvimos a expressão ‘justiça’. Permitam-se pensar nossa relação com o 

Direito e o Poder Judiciário. 

 Frente aos ataques diretos aos direitos que conquistamos ao 

longo das últimas décadas, o Judiciário tem sido nosso lócus principal de 

atuação e de depósito de esperanças. Em algum sentido, é natural que 

assim seja: dali vieram a maioria das conquistas de direitos obtidas (DOS 

SANTOS, 2017), e vieram porque as Supremas Cortes são identificadas 

como o espaço em que é possível se realizar um poder contramajoritário. 

 Essa atuação, da mesma forma, carrega muitas potências no 

combate daqueles discursos sobre os quais conversávamos no início dessa 

fala. Ao acessarmos o Judiciário, contamos com a prática de produção de 

narrativas jurídicas de defesa e proteção dos direitos, o que os fortalecem 

frente aos embates, inclusive políticos no sentido mais amplo. 

 Mas é preciso também pensar que a potência da atuação no 

Judiciário não está apenas nos dispositivos que resultam dos julgamentos 

das ações, propostas por organizações de defesa dos direitos, ou que 

contam com outras formas de participação popular; está, tanto mais, nas 

aberturas para disputas de sentido que são possibilitadas quando o 

Judiciário é demandado. Através dessas ações, debates sociais são iniciados 

e intensificados, e é fundamental que haja engajamento nesses debates, e 

não apenas no processo pensado como um fenômeno isolado. 

 Ora, o que está em questão nesses processos, especialmente os 

que tratam de controle concentrado de constitucionalidade, é o sentido das 

normas constitucionais e se elas protegem ou não, afinal de contas, o 

direito a ser e viver como LGBTI+. É fundamental que o potencial 

contramajoritário das cortes possibilite a insistir na proteção desses 

direitos não apenas com os Ministros que irão decidir, mas no âmbito 

social como um todo. 
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CONCLUSÃO 

 
 De maneira geral, e encaminhando para a finalização dessa breve 

reflexão, parece que o aspecto fundamental de qualquer política 

democrática no momento presente é, mais uma vez, a defesa da 

democracia e a defesa de nossa legitimidade como cidadãos ativos na 

participação democrática. 

 Nossa atuação no âmbito da “representação”¸ das “políticas 

públicas” e da “Justiça”, a partir da compreensão que aqui foi tecida, deve 

se basear principalmente na afirmação contundente de que existimos e 

que temos o direito de ter nossos corpos, nossas vidas e nossas percepções 

levadas em conta em qualquer construção de nação que seja colocada em 

operação. 
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Do “kit gay” ao “Ministério da Família”: a 
desinstitucionalização das Políticas Públicas 
LGBTI+ no Brasil 
 
Cleyton Feitosa  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 Concomitante à elaboração e implementação de políticas 

públicas de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, intersexos e outras identidades não cis-heteronormativas 

(LGBTI+) no Brasil, emergiu um novo e fértil campo de pesquisas que se 

esforçou em analisar os processos de institucionalização dessas políticas 

(VIANNA E CARRARA, 2007; IRINEU E RAFAEL, 2009; CARRARA, 2010; 

FROEMMING, IRINEU E NAVAS, 2010; FERNANDES, 2011; MELLO et al., 

2012A, 2012 B, 2012C; COLLING, 2013; AGUIÃO, 2014; BENTO, 2014; ZANOLI, 

2015; CARRARA, AGUIÃO, LOPES E TOTA, 2017; FEITOSA, 2016, 2017a, 

2017b, 2019). 

 Em pouco mais de uma década de experimentação criativa de 

implementação de políticas públicas de direitos humanos de LGBTI+, 

assistimos a ascensão da extrema direita ao Governo Federal, representada 

na figura do Presidente da República Jair Bolsonaro e do seu partido, o 

Partido Social Liberal (PSL), no ano de 2018, e um fenômeno pelo qual a 

Ciência Política vem chamando de desinstitucionalização (ALMEIDA E 

DOWBOR, 2019, no prelo). 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de 

desinstitucionalização que atualmente ocorre no subsistema de políticas 

públicas LGBTI+ no Brasil, sob a gestão da evangélica Damares Alves, no 

então chamado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH) no âmbito do Governo Bolsonaro. Para o desenvolvimento do 

https://orcid.org/0000-0001-5186-1941
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trabalho, realizei análises documentais sobre textos jornalísticos e outros 

gêneros textuais disponibilizados na internet. 

 O texto divide-se, além da introdução e das considerações finais, 

em uma primeira seção teórica que visa apresentar alguns conceitos da 

Ciência Política que nos ajudam nessa análise, a saber: estruturas 

relacionais, regimes políticos, subsistemas de políticas públicas, 

institucionalização e desinstitucionalização, e em uma segunda seção 

empírica que visa demonstrar como essa desinstitucionalização vem sendo 

posta em prática no Brasil contemporâneo. 

 

 

CONTEXTO POLÍTICO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NA 

TEORIA 

 
 Como anunciado na seção anterior, o primeiro conceito que nos 

ajuda a entender o momento atual de desestruturação das políticas 

públicas LGBTI+ é formulado por Abers, Silva e Tatagiba (2018) denominado 

estruturas relacionais. Esse conceito visa complexificar a ideia de “contexto 

político” como algo externo aos movimentos sociais e à sociedade civil que 

possibilitaria oportunidades ou ameaças a sua ação. 

 A ideia de estruturas relacionais parte da compreensão de que “os 

movimentos sociais estão inseridos em relações de interdependência com 

os diversos atores e instituições com quem interagem rotineiramente” e 

que “o contexto é constituído por relações entre atores que, uma vez 

instituídas, estruturam ações futuras” (ABERS et al., 2018, p. 17). Na análise 

das interações socioestatais, as estruturas relacionais destacadas como 

relevantes são os regimes políticos e os subsistemas de políticas públicas. 

 Por regime político, os autores entendem “a configuração das 

relações entre os atores politicamente relevantes, a qual condiciona o 

acesso às discussões e decisões governamentais” (ABERS et al., p. 17). Já os 

subsistemas de políticas públicas dizem respeito às configurações de poder 

de cada setor de políticas públicas no Estado (saúde, educação, assistência 

social, cultura, mulher, igualdade racial, etc.), 

 O conceito de institucionalização também é relevante neste 

trabalho. Segundo Lavalle, Carlos, Dowbor e Szwako, 
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É a transformação em instituições de valores, interesses, demandas e 
recursos de atuação de Movimentos Sociais e Organizações da 
Sociedade Civil atuando em nome de grupos marginalizados e 
agendas tradicionalmente periféricas ao sistema político (LAVALLE et 
al., 2019, p. 22). 

 

 Como vimos ao longo dos anos 2000, o Movimento LGBTI+ atuou 

fortemente para institucionalizar seus valores, interesses e saberes na 

estrutura do Estado brasileiro, traduzido em marcos como o programa 

Brasil Sem Homofobia, o Conselho Nacional LGBT, o Sistema Nacional 

LGBT e o Pacto Nacional de Combate à LGBTfobia, só para ficar em alguns 

exemplos desse processo. 

 O último conceito útil a este trabalho é o da 

desinstitucionalização, trabalhado no Brasil por Almeida e Dowbor (2019, 

no prelo) a partir de leituras do neoinstitucionalismo histórico e da 

sociologia organizacional, motivadas pelo contexto de desmonte 

institucional vigente no país. Da perspectiva do neoinstitucionalismo 

histórico, a mudança institucional pode ser tanto resultado de causas 

exógenas e abruptas (choques externos, mudanças ambientais, entrada de 

novos atores nas instituições) como de causas endógenas e incrementais 

(deslocamento1, estratificação2, conversão3 e deriva4). 

 Já do ponto de vista da sociologia organizacional, a 

desinstitucionalização “se refere às situações em que as instituições se 

enfraquecem, mudam ou desaparecem” (SCOTT, 1995 apud ALMEIDA e 

DOWBOR, 2019, p. 17, no prelo) e tal enfraquecimento é resultado da perda 

de legitimidade que por sua vez ocorre quando uma dada instituição não 

atendeu desafios organizacionais ou falhou na permanência das suas 

ações, antes consideradas legítimas (OLIVER, 1992 apud ALMEIDA e 

DOWBOR, 2019, p. 17, no prelo). 

 Um último ponto desse debate sobre a desinstitucionalização que 

merece destaque é que ela acontece em conjunto a um novo processo de 

 
1 Segundo as autoras, “ocorre quando as regras existentes são substituídas por novas” (ALMEIDA e 
DOWBOR, 2019, p. 15, no prelo). 
2 “Ocorre quando as novas regras são adicionadas às antigas” (ALMEIDA e DOWBOR, 2019, p. 15, no prelo). 
3 “Ocorre quando as regras permanecem formalmente as mesmas, mas são interpretadas e implementadas 
de uma nova maneira” (ALMEIDA e DOWBOR, 2019, p. 16, no prelo). 
4 Ocorre quando “as regras formais permanecem inalteradas, mas seu impacto muda como resultado de 
mudança no contexto externo. Neste caso é a inércia dos atores mediante essa nova situação externa que 
resulta nos impactos distintos daqueles almejados pelas regras originais” (ALMEIDA e DOWBOR, 2019, p. 16, 
no prelo). 
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institucionalização. Como as autoras bem assinalam, “a análise de mudança 

institucional nos impele a observar não só o que é desmontado ou alterado, 

mas também o que vem a ser construído no lugar e por quem” (ALMEIDA 

e DOWBOR, 2019, p. 16, no prelo) ou em outras palavras, “onde há 

desinstitucionalização, há institucionalização” (ALMEIDA e DOWBOR, 2019, 

p. 19, no prelo). No caso do subsistema de políticas LGBTI+, a 

desinstitucionalização do combate à LGBTIfobia tem cedido lugar à defesa 

da família, caracterizada, nessa acepção, pela união entre homem e mulher 

cis-heterossexuais e filhos biologicamente gerados. 

 

 

A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTI+ NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

 
 O enfraquecimento das ações afirmativas direcionadas à 

população LGBTI+ no Brasil não começa no Golpe de 2016 nem na chegada 

de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em janeiro de 2019, mas já era 

percebida desde as eleições de 2010 quando os dois principais candidatos 

à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), fizeram 

gestos significativos em direção aos evangélicos e ao público mais 

conservador, comprometendo-se a não adotar medidas que afrontassem 

“a família”5. 

 Depois de eleita, a ex-Presidenta Dilma recuou em algumas 

políticas públicas LGBTI+ sob pressão das bancadas evangélicas e católicas 

do Congresso Nacional, cuja maior expressão foi o episódio do veto ao 

programa “Escola Sem Homofobia” do Ministério da Educação, apelidada 

pelo então parlamentar do ‘baixo clero’ Jair Bolsonaro de “kit gay”. Não 

bastasse a interdição de uma política educacional necessária, a ex-

Presidenta fez uma fala à imprensa desastrosa, afirmando que seu governo 

“não faria propaganda de opção sexual”6. Outros gestos se fariam sentir pelo 

Movimento LGBTI+ como, por exemplo, a ausência de Dilma na abertura 

da 2ª Conferência Nacional LGBT, em 2011. 

 
5 Cf. <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/eleicoes/2010/em-busca-do-voto-cristao-dilma-
assina-carta-ambigua-19oiia61mtsro40yxaeun2nny/> 
6 Cf. <https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/05/26/nao-aceito-propaganda-de-opcoes-sexuais-afirma-
dilma-sobre-kit-anti-homofobia.htm>. 



266 

 Com a ação exitosa desses grupos conservadores (e a péssima 

reação do governo), em paralelo a muitos outros acontecimentos, estava 

dado o contexto político ou, em termos conceituais, as estruturas 

relacionais que possibilitariam a alteração do regime político e a mudança 

na correlação de forças em diferentes subsistemas de políticas públicas, 

dentre eles o LGBTI+, que neste momento sofre um paulatino processo de 

desidratação de suas estruturas. 

 O então Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos dos últimos anos do Governo Dilma que passara a ser apenas 

Ministério dos Direitos Humanos no curto Governo de Michel Temer 

(2016-2018) é transformado por Bolsonaro em Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e para o seu comando é indicada 

a pastora e assessora parlamentar de diversos congressistas evangélicos, 

notórios oposicionistas do Movimento LGBTI+, Damares Alves7. 

 Ao ser empossada Ministra, no dia 2 de janeiro de 2019, declarou: 

“O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã”, sinalizando que 

sua gestão seria fortemente marcada por dogmas e valores conservadores 

típicos do neopentecostalismo evangélico, explicitamente contrários aos 

direitos LGBTI+. No mesmo evento, em sua primeira afronta ao movimento 

social, assinalou: “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina 

veste rosa”8. 

 Após ampla repercussão negativa dessa fala na opinião pública, a 

Ministra defendeu-se alegando que a sua declaração era uma metáfora 

contra a “ideologia de gênero”9. Como os estudos de gênero e sexualidade 

há tempos demonstram, “ideologia de gênero” nada mais é que um pânico 

moral que visa pôr fim ao reconhecimento de direitos da população LGBTI+ 

(MIGUEL, 2016; MISKOLCI e CAMPANA, 2017; MACHADO, 2018). Portanto, 

trata-se de um instrumento retórico estratégico para a 

desinstitucionalização das políticas públicas LGBTI+ no Estado brasileiro. 

 
7 Informações oficiais a respeito da atual Ministra podem ser obtidas em: https://www.mdh.gov.br/damares-
alves. Mas informações mais ricas e detalhadas sobre a sua trajetória, valores, filiações e controvérsias 
são encontradas em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Damares_Alves. 
8 Cf. <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/03/em-video-damares-alves-diz-que-nova-era-
comecou-no-brasil-meninos-vestem-azul-e-meninas-vestem-rosa.ghtml>. 
9 Cf. <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,menino-veste-azul-e-menina-veste-rosa-diz-damares-
alves,70002665826>. 
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 Aos 100 dias de Governo Bolsonaro, o ativista da Aliança Nacional 

LGBTI+, Julian Rodrigues (2019)10, publicou um artigo em que lista algumas 

das ações que demonstram como vem ocorrendo a desinstitucionalização 

das políticas LGBTI+ no Brasil. Dentre das ações por ele descritas, destaco o 

fim da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), órgão responsável por 

políticas educacionais em gênero e sexualidade; O fim da diretriz de 

promoção e defesa dos direitos da população LGBTI+ na Medida Provisória 

que estruturou o novo MMFDH. 

 Na saúde, Rodrigues (2019) chama atenção para o fim das 

campanhas específicas e direcionadas de prevenção às IST/Aids, cuja 

justificativa do Ministro da Saúde é “não ofender as famílias”. Nesse 

contexto, o nome do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais” é alterado para “Departamento de 

Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis”11, 

obscurecendo a visibilidade do combate público a uma doença que 

historicamente tem afetado a vida da população LGBTI+. 

 Talvez a maior demonstração do processo de 

desinstitucionalização das políticas LGBTI+ tenha sido a extinção12 do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), em 28 

de junho de 2019 – no Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ (!) – com a 

publicação do Decreto n. 9.759. Tal medida fecha por completo o principal 

canal de diálogo e negociação com o Movimento LGBTI+ e o governo 

desinstitucionaliza a participação social do segmento na administração 

pública federal. 

 Em consequência disso, ficam ainda mais capengas a elaboração, 

a implementação e o controle social das políticas públicas LGBTI+ no país, 

uma vez que o Conselho Nacional LGBT não era apenas um órgão político 

de interlocução do governo com a sociedade, mas também uma instância 

 
10 Cf. <https://revistaforum.com.br/lgbt/100-dias-de-retirada-de-direitos-e-violencia-contra-a-populacao-
lgbti/>. 
11 Cf. <http://agenciaaids.com.br/noticia/departamento-de-aids-troca-de-nome-e-passa-a-se-chamar-
departamento-de-doencas-de-condicoes-cronicas-e-infeccoes-sexualmente-transmissiveis/>. 
12 Em termos legais, o Conselho Nacional LGBT não foi extinto, mas “reformulado”, com apenas 3 assentos 
disponíveis (antes eram 15) para organizações da sociedade civil, com a presidência permanente do governo 
e com reuniões trimestrais on-line, o que na minha leitura representa um desmonte do organismo. Para 
mais informações sobre a reformulação do CNCD/LGBT e o posicionamento de seus conselheiros, ler a 
nota: Cf. <https://www.facebook.com/cncdlgbti/posts/898582173819425?__tn__=K-R>. 
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onde eram desenvolvidos trabalhos de natureza técnica para a efetiva 

institucionalização da política (FEITOSA; SANTOS, 2016). 

 Também permanece um mistério a realização da 4ª Conferência 

Nacional LGBT, convocada em julho de 2018, ainda no Governo Temer13. A 

não-realização dessa conferência é outro passo importante na 

desinstitucionalização da política LGBTI+ brasileira, uma vez que a 

experiência recente mostrou que essa instituição participativa foi 

fundamental na produção de encaixes institucionais no subsistema de 

ações estatais em gênero e sexualidade (FEITOSA, 2017a). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Apesar de todas essas alterações institucionais que confluem para 

um “apagão” das políticas de diversidade sexual e de gênero, a Diretoria de 

Políticas LGBT foi mantida no organograma do Ministério, com 

praticamente os mesmos servidores do Governo Temer. Além disso, a 

Ministra disse mais de uma vez que pretende realizar campanha para 

aumentar os índices de empregabilidade de pessoas trans e saiu em um 

famoso (e criticado) registro fotográfico ao lado de lideranças do 

movimento. 

 Como já dizia o poeta Augusto dos Anjos: “a mão que afaga é a 

mesma que apedreja”. Para além do processo de desinstitucionalização 

exposto ao longo do texto, frequentemente surgem vídeos em que 

Damares constrange a população LGBTI+, quando, por exemplo, afirma que 

a protagonista da animação “Frozen - Uma Aventura Congelante” seria 

lésbica14 ou que os personagens Bob Esponja e Patrick formam um casal 

gay15. 

 Pra completar, em agosto de 2019 a gestora recebeu no MMFDH 

um autodenominado Movimento de “Ex-Gays” e prometeu acolhimento 

 
13 Cf. <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34932802/do1-2018-08-
01-decreto-n-9-453-de-31-de-julho-de-2018-34932793>. 
14 Cf. <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/05/12/em-nova-polemica-damares-diz-
que-elsa-de-frozen-e-lesbica.htm>. 
15 Cf. <https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2019/05/damares-declara-que-bob-esponja-e-patrick-
sao-um-casal-gay>. 
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institucional16, em um momento em que surgem tentativas parlamentares 

de repatologizar a homossexualidade através de projetos conhecidos pela 

militância como a “cura gay”. É nesse mar de contradições que se 

encontram as políticas públicas LGBTI+ no âmbito do Poder Executivo 

Federal e é nesse contexto hostil que a academia, também atacada no atual 

governo, precisará analisar o fenômeno da desinstitucionalização e do 

desmonte da democracia e dos direitos humanos no Brasil. 
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C A P Í T UL O  2 0  

 

Sexualidade à luz da religião na modernidade 
 
Fábio L. Stern  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 Um grande desafio a cientistas das religiões é definir o que é 

religião. Segundo Hock (2010, p. 17), há cem anos já poderiam ser 

encontradas mais de cinquenta definições acadêmicas diferentes para 

religião. Desde então, esse número apenas cresceu, em especial após a 

explosão dos novos movimentos religiosos posteriores à Segunda Guerra 

Mundial. Para a discussão deste trabalho, adoto a definição de Hanegraaff 

(2017). 

 Segundo Hanegraaff, “religião (geral)” abrange: 

 
qualquer sistema simbólico que influencie as ações humanas, 
fornecendo possibilidades para manter contato ritualisticamente 
entre o mundo cotidiano e um quadro metaempírico mais geral de 
significados (HANEGRAAFF, 2017, p. 239). 

 

 Esta definição não exclui os sistemas simbólicos incorporados em 

instituições sociais, como as igrejas tradicionais, nem o fenômeno 

contemporâneo de sistemas simbólicos de organizações privadas. Mas 

conforme a “religião (geral)” se insere nas sociedades, ela adquire formas 

distintas, tornando-se uma “religião (específica)”: 

 
um sistema simbólico, incorporado em uma instituição social, que 
influencia as ações humanas, oferecendo possibilidades para manter 
contato ritualisticamente entre o mundo cotidiano e um quadro 
metaempírico mais geral de significados (HANEGRAAF, 2017, p. 239). 

 

 A diferença entre “religião (geral)” e uma “religião (específica)” é 

que a última tem uma representação nominal reconhecida pela sociedade, 

usualmente contém características sectárias (nós e eles), congregações, 

https://orcid.org/0000-0001-5642-0299
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posições hierárquicas, e são, em maior ou menor grau, organizadas ao 

redor de uma figura social institucionalizada. Uma “religião (específica)” é, 

justamente, a institucionalização social da “religião (geral)”, na qual os 

adeptos se reúnem através de sua instituição. 

 A definição de religião de Hanegraaff é míster à aplicação do 

modelo Woodhead-Heelas, o qual utilizo para avaliar as diferentes 

abordagens religiosas na modernidade frente à diversidade de gênero e 

diversidade sexual. Ao invés de pensar de modo reducionista que toda a 

“religião (geral)” é homofóbica, transfóbica ou heteronormativa, considero 

que uma análise das formas religiosas – “religião (específica)” – é mais 

interessante aos propósitos dessa discussão. 

 Segundo Woodhead e Heelas (2000), as formas religiosas na 

modernidade podem ser classificadas por três tipos: (1) religiões de 

diferença; (2) religiões de humanidade; e (3) espiritualidades de vida. Esse 

modelo seria traçado pelo entendimento da “religião (específica)” sobre a 

relação entre Deus, os seres humanos e a natureza. Em um extremo do 

espectro, as religiões de diferença distinguem claramente entre Deus e os 

humanos e o natural. No outro, espiritualidades de vida adotam uma 

perspectiva holística e enfatizam a identidade fundamental entre divino, 

humano e natural. E no meio, as religiões de humanidade tentam manter 

os três elementos em equilíbrio, resistindo a uma subordinação do 

humano ao divino ou natural (WOODHEAD; HEELAS, 2000, p. 2-3). 

 É evidente que a forma como as pessoas entendem seu lugar no 

mundo (relação ser humano e natureza) e seu lugar no universo (relação 

ser humano e Deus) influenciará também a sua compreensão a respeito da 

sexualidade humana. Apresentarei a seguir um ensaio, sempre pautando 

na obra de referência de Woodhead e Heelas (2000), sobre as 

considerações de cada uma dessas três categorias aplicada à sua postura a 

respeito da população LGBTI+. 

 

 

RELIGIÕES DE DIFERENÇA 

 
 A primeira categoria do modelo Woodhead-Heelas é chamada 

religiões de diferença. Diz respeito a um dos dois extremos do espectro, e 

possui esse nome porque parte da noção de seus adeptos de o mundo foi 



274 

criado divinamente com diferenças, e não que o mundo tenha sido criado 

rumo a uma unicidade. Nesse sentido, as diferenças são muito importantes 

na concepção de sociedade, religião, natureza e humanidade das pessoas 

que seguem essa forma de vivência espiritual. 

 As diferenças se manifestam em diversos níveis. Existe uma 

distinção clara entre o que se entende como plano humano (mau) e plano 

divino (bom), entre certo e errado, entre matéria (má) e espírito (bom), e 

entre os seres humanos e a natureza. As pessoas que possuem essa forma 

de vivência espiritual tendem a se considerar as únicas portadoras da 

verdade, e os que são de fora de seu círculo ideológico-religioso são vistos 

como alienados, maus, e até mesmo como pessoas de segunda categoria 

ou que devem ser exterminadas. Tal maniqueísmo, de se separar as coisas 

entre boas ou más sem espaço para meios termos, é típico desse grupo, e 

os discursos tendem a declarar que apenas a realidade divina é real, o resto 

é passageiro e ilusório. É esse dualismo que dá sentido ao sofrimento, às 

falhas, aos problemas sociais, às dificuldades pessoais e à própria morte. O 

senso de ambiguidade frente à aleatoriedade do mundo é preenchido pela 

visão de se fazer parte de algo maior. As incertezas são resolvidas se 

enfatizando mais ainda o papel do ser humano na ordem cósmica dualista. 

Os problemas sociais são naturalizados, sob um discurso de que assim 

Deus quis que fosse. 

 Entre os adeptos das religiões de diferença, Deus é entendido 

como uma divindade externa, que transcende a limitação da experiência 

humana material. Deus é distante, austero, poderoso e temível. Aliás, o 

temor a Deus é algo central nas práticas desse grupo. A autoridade está fora 

da humanidade, em Deus. Entretanto, existem forças mediadoras entre 

Deus e as pessoas, nas quais a divindade se revela (p. ex.: escrituras 

sagradas). Como os seres humanos são considerados limitados, a 

consciência é vista como uma ilusão, fonte de tentação, que desvia a pessoa 

do caminho verdadeiro da subserviência a Deus. Há grande ênfase na 

tendência à pecaminosidade, fraqueza, incompletude, imperfeição ou 

corrupção da mente humana. 

 Como acreditam que os seres humanos são incapazes de 

interpretar corretamente a verdade, essas pessoas tendem a fazer uma 

leitura literal dos textos sagrados. As palavras são tomadas ipsis litteris, por 

uma crença de que assim seria possível um retorno a um tempo antigo 

melhor, quando os desígnios de Deus eram vividos em maior perfeição do 
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que hoje. Alguns religiosos de diferença também atribuem muita 

autoridade à tradição, autodeclarando-se orgulhosamente como 

tradicionalistas e conservadores. Assim, essas pessoas buscam manter, 

através das regras e da tradição, a continuidade perdida entre a 

comunidade do passado (aquela descrita nas escrituras) e a comunidade do 

presente (os religiosos de hoje). 

 Por conta disso, a moral acaba também se tornando um valor 

central para as religiões de diferença. Seu corpo difuso de ensinamentos, 

leis, rituais e práticas religiosas tende a ratificar que tudo o que é bom, puro 

e verdadeiro deriva exclusivamente de Deus. Para eles, Deus criou um 

mundo de diferenças sociais, étnicas e sexuais. Por isso, possuem 

atribuições muito cristalizadas sobre os papeis de gênero, sobre as 

diferentes raças e sobre a sociedade, e tendem a ser bastante intransigentes 

com qualquer um que questione o modelo naturalizado pela tradição. 

 Somente aquilo que é de Deus é bom, e existe uma busca 

constante em negar a matéria. Essas pessoas acreditam que vivemos em 

uma era decadente, distante da era dourada do passado retratada pelas 

escrituras sagradas. Assim, as religiões de diferença se caracterizam pela 

antecipação de uma intervenção divina fulminante que redimirá os fiéis e 

destruirá a maldade e o sofrimento (p. ex. Apocalipse). Isso faz com que 

grande parte das religiões de diferença tenha uma vivência espiritual bélica. 

Para eles, a luta espiritual é real, e por isso muitos são favoráveis à morte, à 

tortura e ao extermínio daqueles que consideram que atrapalham os 

desígnios de Deus. Eles não pretendem e nem acreditam que todos serão 

salvos. Então, como o mundo já está “perdido” em seu entendimento, o 

melhor é destruir aqueles que estão contra eles nessa batalha espiritual. 

 A negação do mundo atual gera também nesse grupo a noção de 

redenção, o desprendimento carnal visando à salvação e ganhos na vida 

após a morte. É comum aos religiosos de diferença acreditarem que 

aqueles que sofrem na vida atual serão recompensados após a morte. Por 

isso, o sacrifício – tanto no âmbito moral quanto econômico e sexual – 

também acaba sendo central a essa forma de religiosidade. Os religiosos de 

diferença compartilham uma crença de que é necessário renunciar à 

própria vontade e desejo para dar espaço ao que é de Deus e de seus 

representantes. Esse desprendimento carnal visando ganhos na vida após 

a morte gera ideais de celibato, e usualmente o prazer sexual é bastante 

problematizado mesmo dentro do casamento. 
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 Como a obediência é mais importante que a liberdade, a 

humildade é mais importante que o orgulho e o autocontrole é mais 

importante que a autoexpressão, qualquer manifestação social que 

desconstrua esse ideal moral é vista como uma ameaça a ser contida. Nesse 

sentido, a população LGBTI+ assume nesse grupo de hoje um papel similar 

às bruxas durante a Idade Média. Essas pessoas nos consideram culpados 

pela economia, pelo clima, pelas epidemias, pela criminalidade, e nos 

extinguem da humanidade. Como representamos o oposto daquilo que é 

visto como o ideal de ser humano para as religiões de diferença, não é 

incomum que os LGBTI+ assumam um lugar no imaginário até menos 

prestigiado do que criminosos violentos (p. ex. assassinos, estupradores 

etc.). Para esse grupo, os LGBTI+ são a própria encarnação do diabo na 

Terra. 

 

 

RELIGIÕES DE HUMANIDADE 

 
 A segunda categoria do modelo Woodhead-Heelas é a das 

religiões de humanidade. Elas se localizam no meio do espectro deste 

modelo, entre as religiões de diferença e as espiritualidades de vida. Por 

estarem no meio do espectro, englobam desde a espiritualidade do papa 

Francisco, quem declarou que a Igreja é “especializada na humanidade”, a 

formas muito abertas de liberalismo destradicionalizado da religião (p. ex. 

Dalai Lama). 

 Ao passo que os religiosos de diferença enfatizam o divino sobre 

o humano, os religiosos de humanidade deslocam a autoridade do 

transcendente, considerando que a natureza humana é fundamentalmente 

boa. Eles exaltam o desenvolvimento da consciência social e prestigiam as 

descobertas da mente humana. Enquanto as religiões de diferença veem 

Deus como incrível, temível e separado do mundo, as religiões de 

humanidade o consideram compassivo, tolerante e amoroso. O grande 

motivo dessa divergência jaz em uma interpretação de que os seres 

humanos são como Deus, feito à imagem do divino, e por isso podem 

participar de seus planos. A crença basilar é de que só é possível conhecer 

algo de Deus começando pela própria experiência humana. 



277 

 As origens históricas desse tipo de religiosidade estão no 

Iluminismo (confiança no poder da razão humana) e no Romantismo 

(maior ênfase na intuição humana, nos sentimentos e na vivência). Sendo 

assim, os adeptos tendem a respeitar a ciência de modo geral, declarando 

que a verdade religiosa não deve contradizer a verdade científica. Um 

exemplo que ilustra bem como as religiões de diferença e as religiões de 

humanidade abordam esse mesmo tema diz respeito aos dinossauros e à 

Bíblia. Enquanto um religioso de diferença considera que nunca existiram 

dinossauros porque dinossauros não são citados na Bíblia, um religioso de 

humanidade declara que como a Bíblia só foi traduzida para as línguas 

modernas no século XVI, e a palavra "dinossauro" só foi inventada três 

séculos depois, seria impossível encontrar o termo nas escrituras. Para um 

religioso de humanidade, isso não significa que dinossauros não existiram 

ou que a Bíblia está errada. Significa apenas que a Bíblia foi escrita antes da 

criação da palavra “dinossauro”. 

 Nas religiões de humanidade, a leitura dos livros sagrados é feita 

de forma mais crítica que nas religiões de diferença. É notada grande 

abertura para a reinterpretação, buscando alcançar o “significado mais 

profundo” por trás das palavras. Esse significado oculto, das entrelinhas, 

seria entendido à luz da humanidade. Logo, os textos são reinterpretados e 

até mesmo descartados quando se apresentam incompatíveis à autoridade 

da razão, ou seja, críticas baseadas na razão natural, na historiografia, nas 

ciências e na experiência do sujeito religioso (p. ex. vivência de grupos 

minoritários marginalizados). Um exemplo de como isso acontece diz 

respeito às passagens bíblicas pró-escravidão, que são ignoradas pelos 

religiosos de humanidade por não mais serem compatíveis ao mundo atual. 

 Ao contrário das religiões de diferença, que prezam pela 

subserviência, os dois valores-chave das religiões de humanidade são a 

tolerância e a liberdade. Seus adeptos consideram que as pessoas devem 

ser livres para escolher, decidir e acreditar no que quiserem, exaltando o 

livre arbítrio. Eles declaram que todos devem poder ter suas próprias 

opiniões, em qualquer domínio que a religião se preocupar em adentrar. 

Por conta disso, os religiosos de humanidade se aproximam com certa 

desconfiança de autoridades religiosas hierárquicas absolutas. 

 É muito difícil não encontrar a ênfase na preocupação social nas 

religiões de humanidade. Elas tendem a ser fortemente progressistas, 

confiando no suposto florescer inevitável de uma nova sociedade divina. 
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São formas de religiosidade engajadas politicamente, com forte senso de 

importância sobre a coletividade e um ativismo social ético. Enquanto as 

religiões de diferença desejam apenas construir uma comunidade de 

crentes, ignorando aqueles que não fazem parte de seu grupo, as religiões 

de humanidade desejam transformar a sociedade como um todo, mesmo 

àqueles que não seguem seus valores. Isso ocorre porque, para um 

religioso de humanidade, boas ações valem mais do que seguir a tradição à 

risca. Eles consideram que ajudar outras pessoas, o respeito aos direitos 

humanos, e atitudes de gentileza e compaixão ajudam a pavimentar o reino 

de Deus neste reino terreno. Sendo assim, o liberalismo das religiões de 

humanidade se distancia da visão escatológica dos religiosos de diferenças. 

Enquanto as religiões de diferença são pessimistas e às vezes celebram 

quão pior o mundo estiver por entenderem que isso antecipa o retorno de 

Deus e sua intervenção derradeira (p. ex. Apocalipse), as religiões de 

humanidade são otimistas, considerando ser possível construir a sociedade 

perfeita na Terra. 

 No quesito da diversidade sexual e de gênero, como a melhores 

ações são as que ajudam outro ser humano, é valorizado o respeito aos 

direitos e exemplos de gentileza e compaixão para com a população 

LGBTI+. Além disso, as críticas baseadas na razão científica – que declaram 

que as homossexualidades e transexualidades não são doenças –, e 

baseadas na experiência – que supervaloriza a vivência marginal das 

minorias –, acaba por considerar que a experiência dos LGBTI+ também 

deve ser critério para uma verdade religiosa justa e honrada. No entanto, 

há limites para essa aceitação. 

 No geral, as religiões de humanidade ainda mantêm um ideal 

heteronormativo para os LGBTI+, com papeis claros de “homenzinho” e 

“mulherzinha” para as relações homoafetivas. Além disso, tendem a não ser 

favoráveis a adoção de crianças por casais gays, e a destratar as pessoas 

trans quão menor for a sua passabilidade. Relações que fogem da 

monogamia e expressões de gênero não binárias ou fluídas são vistas como 

grandes tabus. Por fim, grande parte da comunidade de humanidade ainda 

desconsidera a existência dos intersexos, e vê as IST como castigo divino 

por uma suposta vivência sexual promíscua por parte dos LGBTI+. 
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ESPIRITUALIDADES DE VIDA 

 
 As espiritualidades de vida são o outro extremo do modelo 

Woodhead-Heelas, dizendo respeito às formas de religião da maioria dos 

grandes místicos. Enquanto as religiões de diferença e as religiões de 

humanidade (em menor grau) declaram que Deus existe e é maior que esse 

mundo, as espiritualidades de vida se pautam no que jaz dentro de todas as 

coisas, adotando uma visão imanente e holística. 

 Woodhead e Heelas (2000) utilizam o termo “espiritualidade” ao 

invés de “religião” porque neste escopo a espiritualidade, embora integrada 

na ordem natural como um todo, é sempre intrínseca e pessoal. A busca 

entre os espiritualistas de vida está na transformação e na cura pessoal, 

através de uma maior conexão com a natureza, com o amor, o respeito, a 

educação, com os relacionamentos interpessoais, com a arte aplicada, e 

com suas responsabilidades para com a comunidade. 

 As espiritualidades de vida partem do pressuposto de que existe 

um self profundo que é a origem e a base de tudo o que é perfeito e 

verdadeiro. Esse self seria influenciado pelo pensamento coletivo, 

“colapsando” no mundo material as energias evocadas pela força do 

pensamento. É notada uma máxima confiança no self, que seria a origem 

da própria espiritualidade e da verdadeira natureza humana, ou seja, quem 

verdadeiramente se é. O self é também Deus. Para os espiritualistas de vida, 

a autoridade vem de dentro, de um sentimento de Deus. Por causa disso, 

as espiritualidades de vida são formas destradicionalizadas de religião. Elas 

criticam intermediários entre a experiência pessoal e a espiritualidade (p. 

ex. sacerdotes, padres etc.), possuindo uma visão perene e universalista das 

religiões. Todas as tradições se remeteriam à mesma ordem divina como 

um todo, ou emanariam de uma mesma fonte comum. Portanto, ao invés 

de se focarem nas particularidades das tradições religiosas, os 

espiritualistas de vida buscam favorecer o que consideram que todas elas 

possuem em comum. 

 No entanto, nas espiritualidades de vida existe também o ego, 

incutido pela ordem institucional fabricada pela sociedade. A família, a 

escola, as religiões tradicionais, o trabalho, a sociedade e o próprio 

capitalismo são considerados criadores e mantenedores desse ego, 

levando as pessoas a operadores que dificultam o contato com o self. Esses 
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operadores gerariam uma autocrença improdutiva de que somos 

imperfeitos. Sendo assim, a jornada interior jaz em ritos que buscam 

libertar o sujeito das amarras da ordem vigente, permitindo-o perceber 

que ele é perfeito sendo quem e como ele é. Em outras palavras, busca 

desvelar as limitações do ego promovidas pela vida em sociedade, 

dissolvendo tais operadores para que a pessoa possa entrar em contato 

com o seu self profundo. Por isso, é comum entre as espiritualidades de 

vida uma crença de que a sabedoria dos bebês (pré-egóica, “natural”) é 

maior que a sabedoria dos acadêmicos (egóica, construída pela escola). Do 

mesmo modo, existe grande exaltação à natureza, vista como 

independente das influências humanas e fonte de sabedoria e 

espiritualidade. 

 Enquanto as religiões de diferença se remetem ao passado (a 

tradição contém a sabedoria para o presente) e as religiões de humanidade 

vislumbram no futuro (buscam promover um mundo utópico através de 

uma reforma social), as espiritualidades de vida se focam no aqui e agora, 

motivo pelo qual podem assumir formas bastante hedonistas. A partir do 

momento que a espiritualidade deriva do interior do indivíduo, a única 

verdade confiável deriva da própria experiência. Logo, tal preocupação 

pela imanência faz com que a vida presente seja enfatizada, visto o presente 

ser o momento inerente do contato transformador da vivência espiritual. 

No que diz respeito à consciência, é necessário um autotrabalho constante 

com a percepção e com os pensamentos, visando afrouxar as amarras do 

ego. É por esse motivo que muitas das pessoas que fazem parte de 

espiritualidades de vida falam de coisas como “expansão da consciência”, 

“consciência coletiva”, “transpessoalidade”, e tendem a buscar, de acordo 

com Hanegraaff (2012), experiências místicas com substâncias 

psicotrópicas. 

 Embora espiritualidades de vida sejam encontradas em muitas 

partes do mundo e vários períodos históricos, no Ocidente elas se tornaram 

mais populares após os movimentos contraculturais que nasceram do 

Romantismo, tendo grande influência da teosofia, do neopaganismo e do 

movimento da Nova Era. O Zeitgeist dessa época, cuja crença previa que a 

evolução planetária tinha atingido um ponto crítico, no qual a humanidade 

precisaria passar por uma transformação espiritual fundamental, é 

também compartilhado em grande parte entre os espiritualistas de vida. 

Eles acreditam que as gerações atuais seriam um resultado das múltiplas 
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encarnações cada vez mais bem-sucedidas das energias do amor cósmico. 

Em consequência, tais pessoas tendem a deixar de se reconhecerem 

enquanto pertencentes a culturas locais (p. ex. brasileiro, latino-americano 

etc.), declarando-se “cidadãos planetários” ou, até mesmo, “cidadãos 

estelares”. 

 A respeito das questões sociais, diferente das religiões de 

humanidade, as espiritualidades de vida demonstram um papel ambíguo 

acerca disso. Por um lado, é comum discursos feministas, ecológicos e pró-

sexualidade livre entre os espiritualistas de vida, além da perpetuação da 

valorização da vida e do interior psicológico. Por outro, a ênfase na 

experiência pessoal transformou muitas das vivências das espiritualidades 

de vida em produtos. Essas vivências, quando transformadas em bens de 

consumo, possuem pouca qualidade política ou social. Podemos entender 

isso pelos seguintes questionamentos: Quanto a comunidade indígena 

local melhora socialmente quando um espiritualista, através do turismo 

religioso, viaja até as cordilheiras dos Andes para ter uma experiência com 

peiote? Ou quanto as comunidades indígenas amazônicas melhoram 

socialmente quando alguém importa para as cidades a aya’waska? É por 

questionamentos desse tipo que usualmente as espiritualidades de vida 

sofrem críticas de promoverem o consumismo, o modismo e a 

autoindulgência (espiritualidade hollywoodiana). 

 No campo da sexualidade, muitos grupos defendem um ideal de 

amor livre, com alguns espiritualistas chegando a pregar o poliamor e a 

experimentação sexual. Os rótulos de gênero e de sexo, segundo eles, 

fazem parte do ego. Portanto, o discurso oficial é o de aceitação de todos os 

tipos de sexualidade. No entanto, há limites. O primeiro deles diz respeito 

à própria noção de que todos são perfeitos. Existe um paradoxo doutrinal 

nesse caso, porque há uma hierarquia subjacente aos meios espiritualistas 

que compreende que determinadas experiências e etnias são mais 

“perfeitas” do que outras. No geral, a “experiência branca” é mais 

“compreendida” que a dos não brancos. Também os bissexuais são aceitos 

conquanto não virem monogâmicos. Isso porque monogâmicos são 

considerados “conformistas”, presos ao sistema pelo ego. Se o bissexual 

gosta de ambos os sexos, então ele deve ficar sempre com ambos os sexos, 

e não só com um deles. Um segundo ponto central a essa problematização 

é o da essencialização dos gêneros. Por mais que as espiritualidades de vida 

preguem um ideal de experimentação, há uma essencialização pautada em 
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uma leitura desvirtuada de Eliade, de que existe um “sagrado masculino” 

ideal e um “sagrado feminino” ideal. Isso gera uma série de problemas à 

população LGBTI+. A começar, gays são aceitos se forem masculinos, 

jovens e magros, e lésbicas são vistas quase como sinônimo de bissexuais, 

às quais devem aceitar ter relações a três com casais para satisfazer as 

fantasias dos homens heterossexuais. Mas pior que isso, muitas pessoas 

transexuais usualmente são consideradas “antinaturais”, por irem contra o 

“sagrado feminino” ou “sagrado masculino” que, em última instância, 

infelizmente acaba nesses grupos sendo ainda muito pautado nos genitais. 
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C A P Í T UL O  2 1  

 

Corp(o)ração: na religião, o corpo como 
território de radicalização 
 
Sabrina Alves  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 Hoje é dia 15 de novembro de 2019 e segundo o Mapa dos 

assassinatos da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA)1 

até agora 103 travestis, mulheres e homens trans foram brutalmente 

assassinados em território brasileiro. 

 Partindo desta realidade proponho-me, de maneira inicial, a 

refletir sobre os efeitos da articulação do gênero, da sexualidade, da saúde 

e da religião diante do quadro atual. Me posiciono, enquanto pesquisadora, 

enfatizando minha ação como aliada em atuação política. Portanto, as aspas 

aqui presentes contendo as falas dos articuladores sociais de cada religião 

não são considerados “objetos de pesquisa”, mas os leio como produtores 

de conhecimento. 

 Compreendo enquanto cientista da religião, tal como em Richard 

Miskolci e Larissa Pelücio (2012) que, interseccionalidade deve se fazer 

presente nas análises sobre gênero, raça, sexualidade, religião, geração, etc. 

e que os processos na contemporaneidade – das posições de poder 

hegemônicas, às lutas subalternas --  ganham potência  se pensados e 

 
1 “Mapa dos casos de assassinatos* de Travestis, Mulheres Transexuais e Homens Trans, no território 
brasileiro no ano de 2019 contabilizados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA). Os 
dados foram transformados em um mapa e disponibilizados para facilitar a visibilidade da situação de 
violência a que transexuais e travestis estamos expostas no país. Por meio dele, é possível visualizar cada 
caso, o nome da vítima, local e forma do crime. Para monitorar com mais eficiência os assassinatos de 
pessoas no Brasil desenvolvemos um mapa interativo que será atualizado a cada caso [...] *Lembrando que 
os dados são públicos e foram compilados através da divulgação na mídia. Os números podem ser ainda 
maiores pela subnotificação dos casos, quando as nossas identidades de gênero e nosso nome social não 
são respeitados. Realização: ANTRA Pesquisa/Atualização/Controle: Bruna Benevides Secretária de 
Articulação Política ANTRA Sayonara Nogueira Observatório Trans Colaboradores: Keila Simpson 
Presidenta ANTRA”. Cf. 
<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FzwzQghwym_DzFydXGj6onWYfFky1NKy&ll=-
9.765147591767388%2C-52.260645753125004&z=3>. 

https://orcid.org/0000-0003-2704-4890
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articulados por tais vetores. Ou seja, os produtores de conhecimento 

devem ser considerados a partir de seu tempo e circunstância. 

 No contexto da religião, o Brasil contemporâneo é definido pela 

sua diversidade religiosa, sendo que tal manifestação cultural pauta 

profundamente a vivência do Brasil. Emerson Guiumbelli (2006) já 

apontava que as lideranças religiosas se dividiam em duas bases, uma delas 

compreende a religião como posicionamento/pertencimento (ideologia), e 

a outra como instrumento de ação e intervenção social. E vê-se multiplicar 

lideranças religiosas compondo a “bancada da Bíblia” (Congresso e Senado) 

pautando a política tendo como base suas ideologias no campo da 

sexualidade como peso para decisões. Porém, é do campo cultural religioso 

que se identifica constantes processos de transformação, com teologias 

recriadas e o corpo como território sendo o contraponto para os lugares 

onde se deparam com o poder hegemônico. 

 

 

ENTRE OS AVANÇOS E A PENALIZAÇAO SOCIAL 

 
 Já era 18 de junho do ano de 2018, quando a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) acatou a definição da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), em que dizia que 

transgeneridade era um transtorno de identidade – uma doença mental, 

portanto, passível de medicalização e tratamento. Foi somente a partir 

dessa data que a OMS passou a considerá-la como “incongruência de 

gênero”. Isso parece pouco, mas com essa revisão e atualização, batizada 

de CID-112 substituindo a CID-10, a transexualidade passava a integrar um 

novo capítulo intitulado “condições relacionadas à saúde sexual”. Antes a 

esta revisão, o termo era encontrado em um subcapítulo chamado 

“transtornos de identidade de gênero”. Na listagem, a chamada 

"incongruência de gênero" é entendida como "incongruência acentuada e 

persistente entre o gênero experimentado pelo indivíduo e àquele 

atribuído em seu nascimento. “Mero comportamento variante e 

 
2 Conforme International Classification of Diseases. Cf. <http://www.who.int/health-topics/international-
classification-of-diseases>. 
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preferências pessoais não são uma base para o diagnóstico”, concluíram 

(INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 2018)3. 

 No que se refere à saúde mental e emocional, a discriminação, 

incompreensão, características de alta prevalência no contexto HIV, por 

exemplo, fomentam a violência (p.ex.: depressão, tentativa de suicídio) 

contra a população TTT tornando-as um dos grupos vulneráveis mais 

predisposto ao suicídio no mundo. 

 No Brasil, segundo Monteiro et al. (2019), outro fator de grande 

peso para a saúde emocional para esse segmento social é o estigma e a 

discriminação sexual, que estou chamando aqui de penalização social, 

apontados como importantes obstáculos aos serviços de prevenção e 

cuidado. Fator que precariza a agenda de direitos de cidadania de acesso 

por uma atenção integral em saúde e acesso aos serviços livre de 

discriminação. 

 
Essas reivindicações vêm sendo construídas paralelamente aos 
esforços por consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e evocam 
debates acerca das implicações das desigualdades sociais no cuidado 
em saúde (MONTEIRO et al., 2019, p. 01). 

 

 Monteiro et al. (2019) ressalta que há de se considerar que nas 

últimas duas décadas alguns avanços ocorreram, fruto das articulações 

entre movimentos sociais LGBTI+ e o Governo Federal, como por exemplo, 

normas institucionais envolvendo o setor de saúde. Dentre as destacáveis, 

a formulação do Plano Nacional de Combate à Violência e à Discriminação 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, de 2004, prevendo a promoção de 

direitos, cooperação internacional, segurança, educação, saúde e trabalho; 

a Carta dos Direitos de Usuários da Saúde, de 2006, explicita o direito da 

pessoa ser identificada no SUS pelo nome que estiver mais confortável; o 

Plano de Enfrentamento da Aids entre Gays, HSH e Travestis, 2007; as 

regulamentações de 2008 e 2013 sobre o processo transexualizador no 

âmbito do SUS, englobando a cirurgia de redesignação sexual, a assistência 

e o cuidado de transexuais; e a Política Nacional de Saúde Integral para 

 
3 No original: “Description: Gender incongruence is characterized by a marked and persistent incongruence 
between an individual’s experienced gender and the assigned sex. Gender variant behaviour and 
preferences alone are not a basis for assigning the diagnoses in this group”. 
Cf.<https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068>. 
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População de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e Transexuais, de 2010 

(MONTEIRO et al., 2019, p. 01). 

 A lograr por esses avanços, em março de 2018, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) julgou que, pela Lei Eleitoral, mulheres transexuais 

e travestis poderiam concorrer a cargos eletivos na cota destinada ao sexo 

feminino e os homens trans nas vagas para o sexo masculino. Também em 

março, os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizaram que 

transexuais e transgêneros alterem o nome no registro civil sem a 

realização de cirurgia de mudança de sexo. (MONTEIRO et al., 2019, p. 01). 

 A ampliação da abordagem do tema em diversos setores da 

sociedade é perceptível na TV, em filmes e nas políticas de inclusão e 

diversidade sexual e de gênero tanto em instituições de ensino públicas e 

privadas. E há exemplos de universidades como a Universidade de Brasília 

(UnB) que antes mesmo STF tenha autorizado a alteração de nome no 

registro civil  reconhecia a identidade de Marcelo Caetano, e em 2016 ele se 

tornava o primeiro homem trans, negro a se formar na universidade tendo 

o nome que escolheu para si escrito no certificado da graduação de Ciência 

Política (DUARTE, 2016)4. 

 Mesmo que se constituam de instrumentos poderosos para (o 

início) da inclusão da população travestis, transexuais e transgênera (TTT), 

a distância entre o que é previsto em lei e o seu efetivo cumprimento, se 

configuram como grandes desafios. Segundo o Editorial do periódico 

Cadernos de Saúde Pública Saúde e Direitos da População Trans é: 

 
o subfinanciamento do SUS que impede a sua efetivação como 
política nacional de saúde, a resistência de setores sociais 
conservadores e suas cruzadas morais contra os direitos sexuais e 
reprodutivos representam hoje ameaças às aspirações de equidade e 
justiça social para todos e todas na sociedade brasileira (MONTEIRO 
et al., 2019, p. 02). 

 

 Essa sequência de fatos pode ilustrar como os movimentos 

sociais TTT têm avançado, mas quero chamar atenção que a realidade é 

ainda a de extrema vulnerabilização. Acarretadas por situações que ainda 

envolvem a necessidade de quebras de estigmas frutos da cultura que 

 
4 Cf. 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2016/04/17/interna_revista_correio,527532/pri
meiro-negro-trans-a-se-formar-na-unb-fala-sobre-suas-experiencias.shtml>. 
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ainda precisa ser resinificada, como conflitos familiares, 

familiares/religiosos, expulsão de casa, abandono escolar e, consequente 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho são alguns aspectos ainda 

enfrentados, portanto a penalização social. Viviane Vergueiro destaca 

como a família representa vetor de silenciamento das identidades trans e 

travestis, sendo frequentemente lócus de sentimentos de culpa, uma vez 

que são nesses lugares que ocorrem a promoção da subalternização de 

corpos que destoam da ordem hegemônica (VERGUEIRO, 2014, 176). Como 

cientista da religião preciso destacar o lugar relevante da família como 

vivência social comunitária religiosa. 

 Para Monteiro et al.: 

 
a análise das relações entre saúde e direitos desses segmentos sociais 
exige uma reflexão sobre os efeitos práticos das leis e normativas 
mencionadas, tanto no cotidiano das instituições como na 
experiência imediata dos sujeitos. O tema envolve agentes, práticas e 
tecnologias da saúde e de outros campos sociais que se intersectam 
de múltiplas formas (MONTEIRO et al., 2019, p. 03). 

 

 O que posso destacar se tratar da necessidade da despenalização 

social da vida deste segmento social. 

 Com base nessa realidade apresentada, e sem perder no 

horizonte a abordagem de Gayle Rubin (1984) de que, apesar do sexo e do 

gênero serem relacionais, não são a mesma coisa e forma a base de duas 

arenas distintas na prática social, trago experiências de pessoas travestis, 

transgêneras, e transexuais em contextos sociais religiosos em que por 

meio de reivindicações a partir de lugares que transformam para si, tem se 

tornado cada vez mais visíveis, em meio às lutas diárias jurídicas e das 

tecnologias em saúde, que ora abrem novas possibilidades, ora limitam as 

possibilidades da experiência social. E ao se falar em despenalização social, 

o lugar das religiões pode ser lido ao mesmo tempo como o lugar de 

subalternização dos corpos, mas também como um lugar-potência para a 

transformação de dentro para fora pelo próprio segmento social. 

Especialmente nas manifestações culturais religiosas, em que sujeitos que 

destoam das normas de gênero atribuídas social, cultural e historicamente 

transitam, e se dispõem a modificar as relações de poder. Com isso não 

quero dizer que cabe a eles exclusivamente essa ação, mas antes estou 
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interessada em saber o que esse segmento social tem feito por força de 

todos os vetores expostos. 

 

 

ATIVISMO RELIGIOSO LGBTI+ 

 
 Usando a categoria do reconhecimento em conformidade com as 

reflexões de Butler que se apoia em Hegel, Espinoza e Deleuze, como parte 

das fontes que auxiliam em articular o pensamento do conceito e seus 

processos, vê-se que para Butler o reconhecimento passa necessariamente 

por um caminho comum entre histórias singulares, e nesse caminho o 

reconhecimento torna-se circular (BUTLER, 2007). Ou seja, uma relação 

intersubjetiva que, para um indivíduo reconhecer o outro, recorre-se a 

referencias inteligíveis (KNUDSEN, 2010, p. 168). 

 Motivada por essa reflexão, apresento duas referências culturais 

religiosas em que indivíduos que performativam (BUTLER, 2015) as 

identidades travesti, transgênero e transexual estão promovendo a sua 

autoinserção com processos de quebra das hegemonias de poder, e, 

consequentemente, reconfigurando os espaços de poder e, ao mesmo 

tempo, marcando posição no campo da inteligibilidade, revisando-o afim 

de que uma nova forma de reconhecimento seja possível, ou provocando 

a despenalização cultural. 

 Duas das referências que apresento indicam a busca pelo 

reconhecimento nas estruturas de poder religiosas, em que interpreto que 

a forma de busca de inteligibilidade já esteja sendo pleiteado pela 

comunidade TTT junto à comunidade religiosa que buscam estar ou já 

estejam filiados. Como é o caso a Igreja da Comunidade Metropolitana de 

São Paulo (ICM/SP) (JESUS, 2010; NATIVIDADE, 2010; SOARES, 2019) e 

Candomblés (comunidades tradicionais de terreiro) da cidade de Salvador 

(DIAS e COLLINS, 2018). 

 No caso da ICM/SP, está incluída no bojo das igrejas chamadas 

inclusivas. Para Jesus (2010) “é o termo êmico e controverso pelo qual se 

designam essas igrejas, que em geral pode ser definida por compatibilizar 

sexualidades não heterossexuais e religiosidades cristãs, majoritariamente 

evangélicas” (JESUS, 2010, p. 132). 
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 É pastora da ICM, a emblemática Alexya Salvador, mulher trans, 

casada em relacionamento hétero, mãe de suas crianças adotadas, uma 

delas, uma menina trans. Alexya, apesar de contar em suas entrevistas sua 

trajetória com uma história que se repete às vivencias trans – de negação à 

não aceitação por parte da família e a igreja (católica) que frequentava5 –, 

num espírito de redenção, evoca em sua pregação, atualmente como 

pastora, e em entrevistas, a figura do “Jesus Trans” e em algo como um 

Evangelho inclusivo. 

 
Na ICM a gente ousa dizer que Deus é mulher. Porque essa parte 
masculina de Deus é muito feia. Esse Deus que fica 24 horas no trono, 
o Todo Poderoso, que você esbarra em algo e ele te condena. A gente 
não faz essa leitura, a gente acha que Deus é mãe, é amor (SALVADOR, 
2017). 
 
Jesus Cristo foi o primeiro homem trans [...] Te explico. Nós 
aprendemos desde o Gênesis que existe a Santa Trindade: o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo. Deus, portanto, mandou seu filho para a terra. 
Jesus, o filho, tinha o gênero divino, correto? Então, quando ele 
desceu para a terra ele passou a ter o gênero humano. Então, se Jesus 
pode se transicionar, por que eu não posso? (SALVADOR, 2017). 

 

 Já no caso da vivência das comunidades de terreiro, Dias e Colling 

(2018) trazem análises fruto de entrevistas de profundidade feita com três 

pessoas trans pertencentes a Candomblés localizados na cidade de 

Salvador, Bahia, revelando as estratégias que desenvolveram para 

continuarem a praticar a religião. 

 Na vivência e observação de campo dos autores “os lugares que 

as mulheres trans precisam ocupar nos terreiros quase sempre estão 

ligados ao universo masculino” (DIAS; COLLING, 2018, p. 98). A conclusão 

dos autores é confirmada quando descrevem sua observação de vivência 

in loco no terreiro ao verem “em vários momentos, em um terreiro 

tradicional de Salvador, algumas meninas trans e travestis serem 

ridicularizadas na arquibancada dos homens” (DIAS; COLLING, 2018, p. 98). 

 O ponto de inflexão, com os agentes alterando de dentro para fora 

as relações de poder, é ponderada pelos autores que dizem que, 

 

 
5 Cf. <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/uma-igreja-que-exclui-nao-aprendeu-com-
jesus-diz-pastora-trans>. 
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Nos terreiros de Candomblé, muito embora as «suas portas» estejam 
sempre abertas para todas as pessoas, algumas restrições são 
mantidas em favor da manutenção da tradição religiosa. As pessoas 
que dirigem as casas de Candomblé, em geral, conduzem seus 
terreiros à luz dos ensinamentos das pessoas mais velhas e, justo por 
isso, temas como a transexualidade ainda não se tornaram caros para 
essas comunidades. O que há, nos parece, são acordos de aceitação 
nos moldes de outras expressões religiosas: aceitar desde que as 
pessoas se adequem às normas de gênero e sexualidade vigentes nas 
comunidades-terreiro, que são aquelas pautadas pela perspectiva 
heteronormativa e cisgênero. Nos terreiros de Candomblé existem 
funções específicas para homens e mulheres, identidades que quase 
sempre são pensadas dentro de uma perspectiva cisgênero. Mas as 
entrevistas que realizámos com pessoas trans também revelam que 
homens e mulheres trans resistem nessas comunidades religiosas 
(DIAS; COLLING, 2018, p. 98). 

 

 Para o contexto deste ensaio destaco a história de vida colhida 

pelos autores (DIAS; COLLING, 2018) de Alana. Alana é atualmente “Nengua 
Nkisi (mãe de santo) em seu próprio terreiro, o Unzo de Ungunzo Kissimbe 
Amazi, localizado na região do Calabar, um bairro popular da região central 

de Salvador” (DIAS; COLLING, 2018, p. 99). Porém, antes de se apresentar 

como uma líder religiosa, os autores contam que “Alana passou por 

diversas situações que a levaram a afastamentos sistemáticos de sua 

primeira casa de Axé” (DIAS; COLLING, 2018, p. 99). Em entrevista, Alana os 

disse, 

 
Enquanto eu me via enquanto ela, eles me viam enquanto ele. Eu era 
o veadinho que tinha que acordar cedo, que tinha que arrumar o 
barracão, que tinha que fazer tudo e não era vista como aquela 
menina delicada que tinha seus momentos de dormir, de acordar. 
Então, era uma relação difícil e cruel (Alana, entrevistada em 1 de 
fevereiro de 2017. apud DIAS; COLLING, 2018, p. 104). 

 

 Em própria conclusão da vivência de terreiro, Alana diz aos 

pesquisadores que a presença das pessoas transexuais cria um impasse nos 

terreiros, na opinião dela. (DIAS; COLLING, 2018, p. 104). 

 Porém, os pesquisadores identificaram que, mesmo que em sua 

comunidade de origem, Alana vivesse processos conflituosas com sua 

identidade de gênero 
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em se tratando da comunidade-terreiro Unzo de Ungunzo Kissimbe 
Amazi, gerida por ela, a relação está em um outro patamar de respeito 
as identidades trans e travestis, ainda que ela enfrente alguns 
percalços, como em toda comunidade-terreiro (DIAS; COLLING, 
2018, p. 104). 

 

 No contexto da divisão sexual do trabalho Dias e Colling dizem 

que 

 
as normas de gênero destinadas a homens e a mulheres são 
construções sociais que edificam práticas seculares de divisão social 
(e sexual) do trabalho religioso. Enquanto isso, para alguns dirigentes, 
tais papéis emanam da energia do Orixá para o qual as pessoas 
tenham sido iniciadas e não do sexo/gênero da pessoa (DIAS; 
COLLING, 2018, p. 106). 

 

 Nengua Nkisi Alana enfatiza mencionando a vivência da divisão 

sexual do trabalho litúrgico: 

 
quando algum homem cisgênero não pode realizar uma função 
considerada do universo masculino (como a sacralização de 
determinadas oferendas, encorar atabaques, organizar previamente a 
casa nos períodos festivo-religiosos), as mulheres assumem tais 
funções (DIAS; COLLING, 2018, p. 106). 

 

 Em conclusão, Dias e Colling seguem atentos as novas 

transformações latentes no contexto social religioso: 

 
O que nos parece e ́ que novas configurações se vão constituindo a 
partir das necessidades reais das casas de culto e assim a tradição vai 
perdendo campo para os processos relacionais diante das 
emergências cotidianas (DIAS; COLLING, 2018, p. 106). 

 

 A terceira referência que uso é fruto de minha pesquisa de 

doutorado (ALVES, 2019), recém defendida, no contexto do Āyurveda no 

Brasil visto por sua inserção nos novos movimentos de espiritualidade 

Nova Era. Porém, constitui-se como um exemplo antagônico aos anteriores 

vistos, uma vez que, ainda não se identifica indivíduos abarcados na 

população trans contemporânea, buscando reconhecimento nem 

inteligibilidade dentro da comunidade do Āyurveda. Contudo, o que tal 

referência também diferencia dos demais contextos culturais religiosos 
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apresentados aqui é que, nos textos fundantes do Āyurveda (Caraka 

Saṃhitā, Aṣṭāṇga Saṃhitā etc), datados de mais de mil anos, usados até hoje 

das universidades de Āyurveda indianas, e também base dos praticantes de 

Āyurveda diaspórico no Brasil, se apresenta descrições claras sobre 

vivencias sexuais e de gênero fluídas. Tais como Tṛitīya Prakṛti (terceira 

substância), Napusak(a) (nem homem, nem mulher), Asekya (quem bebe 

sêmen para ter ereção), Dviretas (intersexo ou andrógeno), Sanda (ka) e 

sandhya (algo como gênero e desejos fluídos)6 e outros. 

 O Āyurveda, uma das etnomedicinas da Índia, desde dezembro 

de 2017 faz parte do Sistema Único de Saúde no Brasil como práticas 

integrativas7. E mesmo que tais identidades de gênero fluído estejam 

descritas em textos fundantes da religião, os praticantes indianos do sul da 

Índia e os brasileiros, além de não saberem do que se trata, não sabem 

como reler o Āyurveda à luz das emergentes identidades de gênero 

presentes nas respectivas sociedades dos praticantes, foi o que constatei 

indo à campo. Meu ponto é que, se não for feito um reparo às práticas dos 

integrantes indianos e brasileiros com relação às novas vivencias sexuais e 

de gênero, o Āyurveda se tornará potencialmente uma tecnologia 

aculturada via redes públicas de saúde, com potencial de reforçar os 

estereótipos e consequente violências para com a população trans. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 No geral se trata de compreender que mesmo que tenhamos 

avançado nas políticas de inclusão via termos jurídicos e, novas tecnologias 

na área de saúde tenham permitido a recriação em gêneros, na prática o 

que se identifica é que ainda precisamos de ampla despenalização social e 

cultural com relação as vivências fluídas de gênero. 

 Reconheço que as religiões frequentemente negam às pessoas 

transexuais, transgêneras e travestis a convivência nas comunidades 

religiosas. E quando inclusivas delineiam a inclusão mediante “modulações 

 
6 Todas as referências entre parênteses são somente tentativas de aproximação para estabelecer a 
compreensão atual dos significados. Não sendo possível estabelecer imediata tradução. 
7 Cf. <http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42737-ministerio-da-saude-inclui-10-novas-
praticas-integrativas-no-sus>. 
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aceitáveis”. Essas modulações ocorrem dentro do espectro da cis-

heteronormatividade como em Vergueiro (2015). 

 Então, recupero como em Navarro-Swain: 

 
se o discurso é uma forma de ação, a linguagem é também uma 
tecnologia do gênero, pois sua instauração de sentidos é um vetor que 
nos aponta para a construção de um real em grades de enunciação 
constituídas em valores (NAVARRO-SWAIN, 2009, p. 06). 

 

 Sob essas explanações não estou dizendo que esses indivíduos 

estão reforçando os estereótipos binários de gênero, seria uma análise rasa 

do processo religioso cultural - mas antes, usando das tecnologias postas 

para radicalizar. 

 Me inspiro em Ashy Nandy (1983) em suas análises sobre as novas 

formas sociais de gênero que surgiram no embate com o colonialismo 

entre Índia e Inglaterra. Posso ler que tais indivíduos (TTT), ao se tornarem 

agentes das religiões apresentadas aqui no embate do que estão 

construindo ser, com as estruturas de poder religiosas, sejam elas cristãs, 

afro-brasileiras ou da Nova Era, poderemos ver que novas definições 

sociais de gênero surgirão. Logo, se pode dizer que, estão possivelmente 

construindo pontes possíveis para implodir de dentro as estruturas 

hegemônicas religiosas de poder. A ver. 

 Linn da Quebrada, autodenominada “Bicha, trans, preta e 

periférica. Nem ator, nem atriz, atroz. Bailarinx, performer e terrorista de 

gênero”8 lançou em outubro deste ano a canção “Oração”. Cujo clip era 

performatizado por várias personalidades trans (Neon da Cunha, Majô, etc) 

envolvidas em articulação política, que diz: 

 
Entre a oração e a ereção 
Ora são, ora não são 
Unção 
Bênção 
Sem nação 
Mesmo que não nasçam 
Mas vivem e vivem 
E vem 
 
Se homens 

 
8 Cf. <https://www.linndaquebrada.com/release>. 
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Se amam 
Ciúmes 
Se hímen 
Se unem 
 
A quem costumeiramente ama 
A mente ama também 
 
Não queimem as bruxas 
Mas que amem as bixas 
Mas que amem 
Que amem 
Clamem 
Que amem 
Que amem as travas também 
 
Amém 
(Linn da Quebrada) 
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A Coleção Livres & Iguais do Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual busca discutir os 

avanços, limites e desafios das questões LGBTI+ na América Latina, especialmente as 

condições de precariedade e estratégias de resistências das pessoas LGBTI+, promovendo, a 
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gênero. 
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Este livro, o segundo da Coleção Livres & Iguais, é resultado do Congresso 

Internacional LGBTI+, realizado na cidade de Curitiba, entre 13 e 15 de 

novembro de 2019. Os temas buscam abarcar diferentes abordagens, 

campos e teorias, de modo provocativo e questionador para que possamos 

refletir, juntas e juntos, sobre os avanços, mas especialmente sobre os 

limites e desafios da pesquisa em diversidade sexual e de gênero para o 

enfrentamento das desigualdades e violências contra a população LGBTI+. 

Pois é uma “Universidade sem condição” o que queremos, livre e igual, 

socialmente compromissada, que p possa intervir na realidade em favor da 

igualdade de direitos, especialmente em momentos como o que atualmente 

vivemos, de ataques antidemocráticos e até mesmo fascistas à diversidade 

humana e ao conhecimento científico. Os trabalhos que compõem este livro, 

cuidadosamente elaborados pelas pesquisadoras e pesquisadores para o 

evento e para esta publicação, são um testemunho não somente da 

importância e necessidade destes estudos, bem como da extensão e 

profundidade de suas abordagens, metodologias e teorias, mas, sobretudo, 

do rigor e vigor científico do campo in(ter)disciplinar de estudos em 

diversidade sexual e de gênero. 
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