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Gênero, sexualidade 
& geração: 

des(a)fios na pesquisa

Fernando Altair Pocahy

Felipe da Silva Ponte de Carvalho

Dilton Ribeiro Couto Junior

A obra que lhes apresentamos reúne pesquisas e estu-
dos, tanto em andamento quanto concluídos, que articulam 
os marcadores de gênero, sexualidade, raça e geração a par-
tir da contribuição do campo educacional e/em sua interface 
com a saúde. Participam deste livro os trabalhos de pesqui-
sadoras/es de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Tais 
trabalhos movimentam análises(-intervenções) que privile-
giam leituras interseccionais nos/com os cotidianos escola-
res e socioeducativo, redes de sociabilidade e nas políticas 
de currículo e, de forma mais ampla, no âmbito das políticas 
públicas para a educação e saúde.

Nosso livro busca visibilizar estudos que tomam o 
marcador da idade como um elemento indissociável nas for-
mas de regulação do gênero e da sexualidade. O lócus pri-
vilegiado nas análises que compõem a obra colocam ênfa-
se nos diversos espaços-tempos educativos desde onde se 
estabelecem formas de governamento do/a outro/a (FOU-
CAULT, 2014) e(m) produção da identidade e diferença (SIL-
VA, 2013). Nessa obra, esses espaços-tempos discutidos/
analisados, para citar alguns, incluem espaços de privação 
de liberdade, instituições educacionais de diversas localida-
des brasileiras e redes sociais digitais. Com isso buscamos 
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contribuir para a composição de homologias críticas sobre o 
marcador geracional na sua imbricada relação com gênero, 
raça, sexualidade e região.

Nosso livro traz elementos reflexivos que, longe de se 
esgotarem, nos impulsionam a analisar as complexas tra-
mas dos cotidianos sociais ao focalizar os diferentes marca-
dores de identidade e diferença.

Os recursos que possibilitaram a reunião dos traba-
lhos para esta publicação advém de um programa de pes-
quisa que se iniciou há mais  de dez anos (POCAHY, 2006), 
incluindo uma série de pesquisas realizadas até então abor-
dando a intersecção entre gênero, sexualidade e geração, 
atualmente contando com o apoio institucional do CNPq e 
da Faperj e do Programa de Incentivo à Produção Científi-
ca, Técnica e Artística - PROCIÊNCIA,  A pesquisa “Gênero, 
sexualidade e envelhecimento”, vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ), é aqui o disparador da pro-
blematização da idade como um dispositivo (POCAHY, 2011) 
que põe em funcionamento/faz funcionar e instaura posi-
ções de sujeito. 

Nesta obra não encontraremos apenas uma discus-
são sobre o envelhecimento, mas um plano de análises 
que tomam a geração/idade como produtivo marcador nos 
processos de subjetivação. Marcador esse que não possui 
eficácia senão que articulado a gênero, raça e/ou sexua-
lidade, entre outras formas de interpelação do sujeito na 
contemporaneidade.

A primeira seção de capítulos, intitulada “Reflexões e 
análises sobre gênero, geração e experimentações da sexu-
alidade”, inicia com o texto “Gênero, Sexualidade e envelhe-
cimento: des(a)fios para nosso tempo”, de Fernando Pocahy 
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e Priscila Gomes Dornelles, analisando a produção discursi-
va de gênero e sexualidade a partir das experiências minori-
tárias e designadas LGBT, em um contexto de exceção. Logo 
em seguida, Luis Fernando Alvarenga e Dagmar Estermann 
Meyer, a partir do texto “‘Depois que o marido vai, a liber-
dade fica’: gênero, cuidado de si e a arte de envelhecer”, nos 
apresentam articulações sobre a questão do envelhecimen-
to a partir de experimentações da heterossexualidade. Já o 
texto de Gustavo de Oliveira Duarte, “Homossexualidade(s) 
e o processo do envelhecer: entre a sala e a rua”, propõe-nos 
um encontro com homens gays idosos a partir de uma cole-
tividade que reflete sobre os entre-espaços de experimen-
tação da sexualidade. Em seguida, o trabalho de Francisco 
Francinete Leite Junior, “(Trans)envelhecimento: Modos de 
Vida na (Trans)contemporaneidade”, tece reflexões em tor-
no da produção de performatividades de gênero e das ex-
perimentações da sexualidade na experiência interseccional  
da travestilidade e envelhecimento em contextos fortalezen-
ses. No rastro das experimentações, Felipe da Silva Ponte de 
Carvalho, Richard Roseno e Fernando Pocahy, através das 
“Cartografias de redes de aquendação em grupos (homo)
eróticos no Facebook:  dissidências de gênero, sexualidade 
e envelhecimento”, acompanham sociabilidades eróticas na 
cibercultura, a partir de grupos de Facebook onde a figura 
do sujeito idoso ocupa lugar central nos agenciamentos do 
desejo e do prazer.

“Juventudes em interseccionalidades de gênero, raça 
e sexualidade”” marca a segunda seção do livro, que é com-
posta com o capítulo de Jeane Félix, “Juventudes, sexuali-
dades e vida com hiv/aids: o que dizem os/as jovens+?”, em 
importante reflexão sobre as experimentações da sexuali-
dade de jovens vivendo com hiv. Cecilia Froemming sequen-
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cia a discussão a partir das formas de tutela e regulação de 
gênero em experiências socioeducativas no texto “Meninas 
privadas de liberdade no SINASE: socioeducação e vigilân-
cia do gênero”. Em seguida, Thalles Amaral e Elizabeth Ma-
cedo, no texto “Os embates em torno do kit anti-homofobia 
do MEC (2011) e a vitória conservadora”, analisam os efeitos 
de uma política pública para a educação e a panaceia mo-
ral em torno dela, com especial atenção a sua relação com 
as juventudes. Rafaela Cotta e Fernando Pocahy, em apro-
ximação, discutem as proposições do programa escola sem 
partido no cotidiano da educação de jovens a partir do tex-
to “Escola Sem Partido e sua maldita benevolência contra 
uma suposta ideologia de gênero: afinal, do que as crianças 
precisam ser protegidas?”. Já no texto de Aline Martins, “O 
feminismo que habita numa mulher negra e professora: re-
significando a (minha) atividade docente a partir das vivên-
cias em sala de aula”, contribui com uma discussão sobre 
juventudes e relações de gênero a partir da experimentação 
de uma educadora negra em uma escola pública no Rio de 
Janeiro. Pâmela Souza da Silva, Aldo Victorio Filho, Rodri-
go Torres do Nascimento e Victor Junger Silveira, no texto 
“Imagem e dissidência: juventudes, cultura visual, prática 
educativa e piruzal”, nos convidam a ouvir, ver e sentir as 
imagens das juventudes, nos levando também a medir e es-
gaçar possibilidades e competências investigativas e narra-
tivas. Sandra Maria Alexandre da Silva e Fernando Pocahy, 
no capítulo “Vidas (in) corrigíveis,  corpos que (não) impor-
tam?: Experimentações da sexualidade na interpelação da 
deficiência intelectual”, nos apresentam os resultados de 
uma pesquisa em que acompanhou elementos da gestão 
sociomédica, jurídica e familiar da sexualidade de jovens 
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narrados como deficientes intelectuais. Benjamim Braga de 
Almeida Neves abre com seu capítulo “A despatologização 
das identidades trans” o urgente debate sobre a despatolo-
gização do gênero e da sexualidade, a partir da experiência 
política e cultural da transexualidade.

A terceira e última seção de nosso livro “Pedagogias, 
infâncias e redes educativas” inicia com o trabalho de Gracia 
Trujillo, professora da Universidade Complutense de Madri, 
sobre “Límites y retos de los discursos de ‘atención a la di-
versidad’- Apuntes para la reflexión desde el caso español”, 
que nos oferece importante análise sobre a produção de pe-
dagogias de gênero e sexualidade desde o contexto onde vem 
realizando suas pesquisas. Posteriormente, é apresentada a 
experiência discursiva da transexualidade e infância do tra-
balho de Thayz Athayde, que debate sobre as políticas de 
atenção e produção da diferença no texto “Infância e cishete-
ronormatividade”. O trabalho é seguido das contribuições de 
Ileane Wenetz sobre a cultura heteronormativa e dissidências 
de gênero nas brincadeiras na escola com o texto “Crianças 
na escola: cruzamentos e negociações de gênero nas brinca-
deiras”. Monise Serpa e Jane Felipe discutem em seu capítulo 
a “Medicalização para corpos insubordinados: meninas em si-
tuação de exploração sexual e os tensionamentos das lógicas 
de proteção”, problematizando os desafios do cotidiano da 
educação infantil, tomando como mote a sexualidade e a cul-
tura da pedofilização. Dilton Ribeiro Couto Junior, com o texto 
“Experimentações teórico-metodológicas de pesquisas com 
gênero e sexualidade em suas posições dissidentes: infâncias 
em debate”, assinala as diferentes experimentações do senti-
do de infância a partir das interpelações normativas de gênero 
e sexualidade. Sara Wagner Pimenta Gonçalves Junior, Felipe 



14 |  Apresentação

Gênero, sexualidade & geração: des(a)fios na pesquisa

da Silva Ponte de Carvalho e Fernando Pocahy, no trabalho 
que encerra essa obra “Copos, gênero e sexualidade nas práti-
cas saberes de uma educadora da baixada marítima: notas de 
uma cartografia-encontro”, discutem a partir da interlocuções 
discursivo-desconstrucionistas as experimentações de uma 
trans educadora no cotidiano escolar com alunos do ensino 
fundamental.
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Gênero, sexualidade 
e envelhecimento: 

des(a)fios para nosso tempo1

Fernando Altair Pocahy

Priscila Gomes Dornelles

Sobre o governo da idade: uma rápida introdução

Múltiplos discursos e sujeitos sociais participam da 
agonística social da velhice no Brasil contemporâneo. En-
tre esforços associativos, pesquisa acadêmica e trabalho 
governamental, porém poucas ainda são as certezas sobre 
os rumos do envelhecimento. Das evidências demográficas 
(eixo privilegiado nas macroanálises, sobretudo econômi-
cas e de políticas sociais) temos informação de que somos 
um país cuja população envelhece a passos largos, tendo a 

1 Parte considerável deste capítulo foi publicada nos Anais da 38ª Reunião da ANPED 
(POCAHY, F; DORNELLES, 2017) e uma versão ampliada pode ser consultada no periódi-
co Journal of Studies on Citizenship and Sustainability ((POCAHY, F; DORNELLES, 2017).
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expectativa de vida atingindo atualmente a faixa de 75,44 
anos, quando há menos de 15 anos estimava-se a marcada 
69,83 anos (IBGE, 2016). 

Com os índices de longevidade cada vez crescentes2, 
equiparando o quantitativo de idosas(os) à presença de jo-
vens (assim como em outros países em desenvolvimento), 
a emergência dessa população (e de uma população a gerir, 
nos termos foucaultianos) não apenas expõe os efeitos es-
truturais de um suposto peso ao sistema previdenciário ou 
outras mazelas da racionalidade economicista - como aque-
las que impõem custos pesados à saúde: ela revela que a ra-
zão econômica governamental vem sendo regida por assu-
mido neoliberalismo. Racionalidade essa que prontamente 
se acopla aos discursos-práticas que estimulam desprezo e 
ódio pela velhice, rubricada como fardo social. 

Destarte esse cálculo de estado sobre a velhice operar 
em simplificações sobre os desafios éticos, estéticos e polí-
ticos que o envelhecimento nos oferece, o reflexo de múlti-
plas gerações convivendo juntas em muitos grupos e estratos 
sociais nos apresentam importantes tensões na produção de 
identidade e diferença. Os fluxos sociais e culturais envolven-
do as novas gerações de idosos e de idosas e o quadro inter-
geracional convocam a sociedade brasileira a refletir sobre os 

2  A questão da longevidade é uma velha preocupação moderna, posicionada nos termos 
de controle populacional. Como já adiantara Foucault em 1976 “Se tratará del problema 
de la vejez, muy importante desde principios desde siglo XIX (en el momento de la in-
dustrialización), del individuo que, por consiguiente, queda fuera del campo de capaci-
dad, de actividad. En relación con estos fenómenos, la biopolitica va a introducir no sólo 
instituciones asistenciales (que existían desde mucho tiempo atrás) sino mecanismos 
mucho más sutiles, económicamente mucho más racionales que la asistencia a granel, a 
la vez masiva y con lacunas, que estaba esencialmente asociada a la Iglesia. Vamos a ver 
mecanismos más racionales, de seguros, de ahorro individual y colectivo, de seguridad, 
etcétera.” (2006 [1976], p. 221).
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processos educativos, tecnologias e ciência, políticas públicas 
e suas práticas culturais. É desde essa trama (bio)política e 
cultural por onde (re)emerge a sexualidade como uma ques-
tão a compor os processos de gestão da vida das pessoas ido-
sas – ao que Debert (1999) denomina gestão da velhice. 

Foco da governamentalidade contemporânea, associa-
da aos discursos sobre qualidade de vida, a tutela e a incitação 
definem o que deve ou pode ser considerado um corpo viável 
e possível através de forte apelo à saúde sexual (longeva). No 
entanto, esse apelo negligencia a dimensão crítica sobre a se-
xualidade como dispositivo ou o gênero como ideal regula-
tório. A erótica (ético-estético-política) da(s) sexualidade(s) 
da/na velhice é assim sequestrada de suas possibilidades de 
experimentação em nome de uma vida em normalidade. 

Assim, se de uma parte os idosos e as idosas são con-
vidados/as a viver a sexualidade como expressão e refle-
xo de uma vida saudável, essa gestão não conhece outras 
lentes que aquelas da hetero(cis)normatividade3 e da hete-
rossexualidade compulsória (RICH, 2010). O corpo idoso é 
convidado a dar mais de si tanto na cama quanto nos seus 
indicadores de saúde, interpelado pelos regimes de tutela e 
vigilância governamental e/ou familiar. E, por isso, concor-
damos com Bozon (2009) quando afirma que “(...) as gera-
ções idosas de hoje praticam um repertório mais largo do 
que aquelas de ontem, na medida em que elas passaram 
sua vida adulta em um contexto de ampliação das possibi-
lidades e de diversificação dos percursos afetivos” (p.125). 

3 A cisnorma consiste na manutenção de privilégios dirigidos a pessoas supostamente 
consideradas coerentes ao sistema corpo-gênero (anátomo-gendradas), como afirma Vi-
viane Vergueiro (2014) citada por Dumaresq (2016, s/p).    
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Mas a concordância por ora é apenas parcial, pois se essas 
novas possibilidades existem também em nosso contex-
to social, elas estariam quase sempre localizadas sobre as 
diferentes expectativas de vida relacionadas a homens e 
mulheres cisgêneros e heterossexuais. A realidade de pes-
soas interpeladas pela insígnea LGBT em geral é ainda tabu, 
sua intersecção4 com a velhice não encontra representação 
positiva sequer entre os pares mais jovens (outros sujeitos 
igualmente abjetados). 

A velhice como interpelação abjeta 

Vidas interpeladas como abjetas, vidas tornadas pre-
cárias (BUTLER, 2005a): diversas instâncias na cultura e 
sociedade brasileiras tutelam, humilham e constrangem as 
pessoas na velhice - e mais violentamente ainda a partir da 
intersecção com os marcadores de raça, classe, deficiência, 
local/região de moradia, gênero e sexualidade. Reforçam-
-se desse modo as marcas da heternormatividade na ex-
periência do envelhecimento, interseccionadas com outros 
marcadores sociais de identidade e diferença. É desde essas 
tramas que pessoas trans, lésbicas, bissexuais e gays idosas 
experienciam posições como ´não-sujeitoś . Em nação su-
postamente alegre e disposta, mas nada cordial, abaixo da 
linha do equador, o diferente é sempre o outro – e é onde as 
diferenças tendem a ser neutralizadas, muitas delas torna-

4  A interseccionalidade como conceito-prática feminista articula distintas formas de do-
minação e posições de desigualdade, produzidas pelos discursos de gênero, raça, idade, 
localidade e sexualidade. Segundo Bilge (2009), a ideia de interseccionalidade vai além 
de um simples reconhecimento da multiplicidade de sistemas de opressão. Ela opera por 
consubstancialidade desses marcadores.
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das desigualdades e artifícios para a exclusão e extermínio.
Por esse motivo, e entendendo que as representações 

que movimentam o envelhecimento se constituem como 
práticas que “inventam sentidos que circulam e operam, nas 
arenas culturais onde o significado é negociado e as hie-
rarquias são estabelecidas” (COSTA; SILVEITA et al, 2003, 
p.23), a questão-guia do projeto que viemos desenvolvendo 
com o apoio da Faperj-JCNE 2014-2018 e do CNPq/CHS-
2014-2017 se dirige a pensar quais são as vidas-corpos (re)
clamados (e como são produzidas) nas reivindicações por 
direitos de pessoas LGBT entre outras minorias sexuais e de 
gênero?, tomando isso como a demarcação de um horizonte 
(programa) de pesquisa (POCAHY; NARDI, 2007; POCAHY; 
DORMELLES, 2010; POCAHY, 2011).  

Essa demarcação se faz necessária por conta dos efei-
tos que privilégios de raça e gênero e/ou capacidades físicas 
produziram no caminho da pesquisa e da intervenção social 
nas questões LGBT. Afinal, muitos sujeitos foram deixados à 
margem nos vários espaços-tempos de luta pelo reconheci-
mento social das minorias sexuais e de gênero, já nos adver-
tiram os estudos queer e interseccionais. E no caso brasilei-
ro, lócus privilegiado do trabalho em tela, demoramo-nos a 
perceber as diferenças que nos desigualavam e apartavam 
internamente, pois tivemos muita dificuldade em reconhe-
cer que muitos dentre nossos/as companheiros/as foram 
subaltenizados/as e apagados/as por força do que conhe-
cemos hoje por cis(hetero/homo)normatividade, bem como 
histórico racismo à brasileira (que insiste em ser negado, 
aplacado com a suposta democracia racial). 

Além disso, associam-se a nossas lentes trincadas na 
pesquisa e na intervenção social discursos que fortalecem 
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privilégios capacitistas e regionais (econômicos, políticos, 
tecnológicos e científicos). À margem da margem posicio-
nam-se como abjetos, forcluídos também de qualquer re-
presentação da velhice transgêneros ↔ deficientes ↔ ne-
gras/negros ↔ indígenas ↔  nordestinas/nortistas. 

As apostas interseccionais estão nos conduzindo ao 
aprendizado de outros horizontes discursivos, epistemoló-
gicos e políticos. E mesmo que essa não seja a realidade em 
toda a pesquisa e intervenção social no contexto nacional, 
muitos grupos de pesquisa e atenta militância social inter-
seccional têm, de fato, assumido posturas reflexivas - ao 
menos a conceber a articulação de certos marcadores. Os 
fundamentos desse tensionamento se expressam na apos-
ta de que a idade que levamos (que marca e localiza nos-
sos corpos-vidas) é forma também de dar inteligibilidade ao 
que pode ser considerado como uma vida possível social-
mente em termos de gênero e sexualidade (POCAHY, 2012; 
POCAHY; DORNELLES, 2014). Logo, as idades da vida não 
podem ser compreendidas-analisadas sem articulação com 
outros marcadores sociais, tampouco serem compreendi-
das em suas formas vividas-sentidas-percebidas, sem que 
haja uma chave analítica (pós-)crítica, contexto-dependente 
(MEYER, 2014) e interseccional (BILGE, 2009; VIGOYA, 2011). 

A necessidade de que se compreendam os dispositi-
vos políticos institucionais e os arranjos culturais que in-
terpelam as subjetividades-corpos minoritários, leva-nos 
a recusar de pronto qualquer sombra de universal sobre o 
envelhecimento ou mesmo tomarmos as identidades LGBT 
como scripts para as subjetividades. Já se sabe que essas 
são categorias em disputa e identidades que vêm sendo co-
locadas sob suspeita. A velhice, desse modo, não pode ser 
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entendida como uma experiência prontamente comparti-
lhável (ou um referente populacional puro), reduzida a uma 
palavra, imagem, representação. Ela em si mesma ́ não exis-
tiriá , senão como ficção discursiva, política e cultural situa-
da em jogos específicos de saber-poder. 

Logo, como experiência fabricada em nossos espaços-
-tempos de saber-poder, como disputa no plano do discur-
so, a velhice é performativa (POCAHY, 2011).  Depreende-se 
disto que as idades organizam a vida nos termos de um dis-
positivo, como forma de conferir status de ‘humanidade’ sob 
diferentes condições político-culturais, ao mesmo instante 
em que os efeitos do racismo e da heteronormatividade se 
tornam possíveis em uma trama discursiva movimentando 
os sujeitos em posições de normalidade e assujeitamento a 
um ideal regulatório (POCAHY, 2012). Afinal, uma norma se 
exerce no mesmo instante em que se a fábrica, isto é, em 
que é ficcionada, produzindo no jogo de sua citacionalidade 
materialidades discursivas. 

Nos termos de Foucault (2001), essa média comum 
passa a assumir um caráter de valor para algo (instituição, 
grupo, coletivo) e/ou alguém (indivíduo). Logo, o sujeito 
pensado como o possível de ser manejado e veiculado neste 
jogo de saber-poder não pode ser imaginado fora de uma 
“ordem” e de um jogo de comparação, entre semelhanças e 
oposições. É dessa forma que um conjunto discursivo atri-
bui medida, status de algo possível e representável, assim 
que inventaria anomalias, taxonomiza os sujeitos e consti-
tui paisagens subjetivas e sociedades dentro de sociedades, 
produzindo então outros mundos e microrregiões ou terri-
tórios e paisagens de sociabilidade. Muito provavelmente 
nesses termos que a norma pode ser concebida como re-
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alidade política (EWALD, 1993), como uma ficção que pro-
duz um campo de possíveis semelhantes ou aproximados, 
que fazem algo se articular em termos organização política 
e cultural das sociedades. 

Compreende-se que a norma ao assumir o movimento 
de um princípio de conformidade (FOUCAULT, 2000) pode 
produzir uma vida abjeta, no mesmo instante em que ela 
deixa brechas para a sua contestação e formas de ressigni-
ficação; pois a norma se faz em um jogo de disputa, enfren-
tamentos, dissidências, sua contingência é sempre política, 
marcada pela agonística como experiência de “incitação re-
cíproca e de luta; tratando-se, menos de uma oposição de 
termos que se bloqueiam mutuamente do que de uma pro-
vocação permanente” (FOUCAULT, 1995, p.245). 

As formas de regulação da velhice, a maximização do 
tempo produtivo dos sujeitos e o alargamento da expectati-
va de vida (mais o tempo útil de beneficio da aposentadoria) 
indicam que o corpo vem sendo progressivamente investido 
em sua excelência e extensão de vida. Assim como às fases 
da vida enquanto regimes discursivos se acrescentam hoje 
etapas e expectativas de vida em escalas de gerenciamento, 
por exemplo, a quarta idade, quinta idade – idosos jovens, 
idosos, idosos velhos. Segundo Debert (1999): 

A característica marcante deste processo é a 
valorização da juventude, que é associada a va-
lores e a estilos de vida e não propriamente a 
um grupo etário especifico. A promessa da eter-
na juventude é um mecanismo fundamental de 
constituição de mercados de consumo. As opo-
sições entre o ‘jovem velho’ e o ‘jovem jovem’ e 
entre o ‘velho jovem’ e o ‘velho velho’ parecem 
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ter se constituído em formas privilegiadas de 
estabelecer laços simbólicos entre indivíduos, 
em um mundo em que a obliteração das fron-
teiras entre os grupos é acompanhada de uma 
afirmação, cada vez mais intensa, da heteroge-
neidade e das particularidades locais. (p.125).  

Outra perspectiva encontra-se no argumento de Eri-
bon (2003), quando conduz-nos a problematizar os estig-
mas que se associam aos jogos normativos das performan-
ces de gênero:

Se hoje temos imagens da homossexualidade 
menos desvalorizantes e menos hostis que an-
tes, elas são difundidas graças notadamente ao 
cinema, à televisão e à publicidade, parece que 
isto diz respeito em boa parte somente a homens 
e mulheres bastante jovens, salvo quando se tra-
ta de personalidades reconhecidas. (2003, p. 22)

No entanto, pode-se dizer que estas representações 
não são fixas e ou que se mantenham perenes ou apazigua-
das. A evidência disso se encontra na ideia de que uma ope-
ração de forclusão não se exerce de uma vez por todas e de 
que é nas brechas discursivas onde uma erótica da ‘velhice’ 
escapa.  O argumento de Butler corrobora esta perspectiva 
sobre as possibilidades de rachadura discursiva. Segundo 
ela, a forclusão “deve ser repetida para que seu poder e sua 
eficácia sejam consolidados” (2004, p.218). Isto é, este cará-
ter de processo e não de determinismo é o que garante a pos-
sibilidade de viver o corpo “velho” como desejável, superfície 
plena de condições para experimentações e prazeres. 
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Se a representação monstruosa/abjeta sustenta a 
moralidade das aparências da normalidade, produzindo o 
indizível sobre uma erótica e cidadania para a velhice, esse 
enunciado não tem eficácia senão desde um campo de lutas 
ou de confronto de significados muito particulares e abertos 
a operações de (re)citação. E é por isso e nesse momento que 
podemos compreender a possibilidade de que a linguagem 
faz algo deslizar, deixando o sujeito escapar – ou decidir, em 
certa media, que discursos o habitarão – ou o que seu de-
sejo suporta abitar. Alguma agência é sempre possível. Não 
no sentido de que a agência seja algo do qual o sujeito é na-
turalmente portador, mas como um contingenciamento que 
põe em funcionamento certos modos de agir.  

O envelhecimento das minorias sexuais e de gênero: 
novas questões no ativismo e pesquisa

A experiência do viver com o HIV e a AIDS, algumas 
delas relacionadas à complexidade própria dos regimes tera-
pêuticos, colocou também para a agenda acadêmica e para o 
ativismo o tema do envelhecimento, sugerindo complexida-
des na cultura da assistência e prevenção. Ou seja, como as 
pessoas idosas vivendo com HIV ou que foram infectadas pelo 
vírus estão vivendo e quais são os caminhos que a prevenção e 
o tratamento exigem na velhice e sua intersecção com gênero, 
sexualidade e raça? De outra parte, os tensionamentos na cul-
tura da sexualidade e relações de gênero tem reposicionado o 
sujeito interpelado velho na dimensão do erotismo, desafiando 
as políticas de prevenção e promoção da saúde. 

Na perspectiva das políticas de prevenção, em 2003, 
o grupo LGBT Nuances – Grupo pela Livre Expressão Se-
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xual, situado na cidade de Porto Alegre, lança campanha de 
saúde para a população de gays idosos. Essa foi a primeira 
abordagem nacional a encarar o tema da homossexualidade 
e envelhecimento. Intitulada Prazer não tem idade (NUAN-
CES, 2003) a campanha reflete o cotidiano de homens gays 
na experiência urbana, sobretudo desde a perspectiva das 
sociabilidades eróticas, notadamente intergeracionais - seja 
com cenas envolvendo garotos de programa, seja nas inte-
rações entre homens idosos e outros idosos e rapazes, sem 
alguma indicação de intermediação financeira. 

Por volta da mesma época, em 2006, o ativista Ricar-
do Aguieiras intervém na Parada LGBT de São Paulo com 
um cartaz conclamando a visibilidade para os idosos. A ima-
gem do cartaz correu as redes virtuais no país, reivindican-
do o reconhecimento nos termos Gays idosos também são 
gostosos (MARINHO, 2016). 

Note-se que as intervenções quase sempre refletem 
o ponto de vista da reivindicação ao prazer e a visibilidade 
dos corpos marcados como desprezíveis, mas ainda den-
tro de uma cultura cisgênero gay e branca. Esse movimento 
de abordagem do envelhecimento oferece uma olhar quase 
que exclusivamente movimentado na experiência de ho-
mens, refletindo a tradicional forma de atuação política que, 
em que pesem os termos, se constitui em parte o privilégio 
masculino; mas também porque o agente da visibilidade da 
temática parece ter sido a questão da AIDS, mesmo que ela 
ainda não tivesse assumido tanta evidência nos termos de 
uma resposta do Estado ou da Sociedade Civil.

De outra parte, os trabalhos de pesquisa que se segui-
ram depois de segunda metade dos anos 2000 e publicados 
em periódicos nacionais anunciam apostas produtivas so-
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bre as experimentações da sexualidade e envelhecimento, 
oferecendo importantes chaves interpretativas sobre o tema 
(SIQUEIRA, 2008; HENNING, 2008; MOTA, 2009; PAIVA, 
2009; ALVES, 2010; SIMÕES, 2011; SAMMARCO; FROCHLI-
CH, 2011; POCAHY, 2012; BRIGEIRO; DEBERT, 2012; KERRY; 
LAGO 2013; LACOMBE, 2013; CARDOSO, 2013; SAGES-
SE, 2014; HENNING, 2014; PASSAMANI, 201;, SAMARCO, 
2015, SEFFNER; DUARTE, 2015; ZAMBONI, 2015; LEITE 
JR, 2015). Da mesma foram, com as intervenções sociais no 
campo das políticas de AIDS (ALAMEIDA; RAXACH, 2012).

Em que pese repercutirem ainda e quase sempre a 
centralidade das experiências de homens gays, todos esses 
trabalhos são marcados por leituras situadas em perspecti-
vas claras de articulação de marcadores sociais. A exceção 
de trabalhos como aqueles de Siqueira (2008) ou Sammar-
co (2011) que problematizaram experiências de travestis e 
os de Alves (2010) e o estudo de Lacombe (2013) abordando 
a experiência de lésbicas, todos os demais trabalhos dirigem 
suas análises para as experiências de homens gays. Boa par-
te dos estudos apresentam interlocuções com sujeitos desde 
os 50 anos outros alcançando sujeitos septuagenários. 

Dessas interlocuções, emergem análises sobre as mar-
cas do estigma da sexualidade e velhice, outros relacionam a 
vulnerabilidade do viver com HIV/AIDS, conjugalidade e famí-
lia, representações de corpo, amizade e memória. Quase ne-
nhum trabalho, no entanto, problematiza políticas de saúde, 
assistência ou educação, salvo indiretamente e notadamente a 
partir dos efeitos da precariedade das políticas que não seriam 
suficientes para enfrentar o preconceito e a discriminação. 

Os estudos em tela apontam ainda para as tensões in-
tergeracionais no interior das sociabilidades, especialmente 
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sobre a forma como jovens LGBT percebem a presença de 
idosos em distintos espaços de visibilidade política e social, 
evidenciando as tensões entre o convívio entre os mais no-
vos e os mais velhos. De outra parte, alguns trabalhos refle-
tem o interesse e a centralidade dos corpos idosos, sobretu-
do de homens, na organização de sociabilidades. 

Des(a)fiando a pesquisa e a intervenção: 
(des)apontamentos inclusos

Pelo exposto até aqui, avaliamos que diante do impacto 
de relações intergeracionais incluindo famílias e grupos so-
ciais com presença de pessoas de até cinco gerações distin-
tas (como depreendemos da leitura de Doll e colaboradoras, 
2015) e formuladas na complexidade dos arranjos sociais, 
políticos e culturais em constante trânsito de desejos, cru-
zamentos e hibridizações culturais, inovações tecnológicas 
e novas formas de ser e habitar as cidades faz-se necessário 
compreender os desafios e as formas de interpelação social 
e cultural que movimentam os processos de subjetivação 
contemporâneos. Nesse processo urge evocar interlocuto-
res/as cujas falas-vidas vêm sendo silenciadas por força da 
hetero(cis)normatividade. 

De outra parte, o que temos na maior parte das pes-
quisas brasileiras sobre envelhecimento LGBT está ainda 
centrado na temática das experimentações da sexualida-
de e performatividades de gênero, sem correlações mais 
acentuadas nas políticas públicas (muito embora não se 
possa dissociar uma questão da outra, considerando-se 
que as políticas públicas se constituem como práticas de 
subjetivação, movimentando e sendo movimentada pelas 
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experimentações de gênero e sexualidade e outras práticas 
performativas). 

Alguns desses trabalhos refletem a ausência de aspec-
tos de solidariedade nas comunidades LGBT quando os en-
volvidos são idosos. Estudos esses que abordam aspectos 
sobre isolamento social como marca da exclusão no interior 
das próprias sociabilidades entre pares. Há ainda estudos 
que refletem as significações e corporalidades do envelhe-
cimento. Outros trabalhos começam a se ocupar dos per-
cursos do uso continuado de hormônios (no caso de trans) 
e/ou de antiretrovirais. 

Mas ainda estamos pouco atentos em nossos estu-
dos e na intervenção (não-governamenta e governamen-
tal) à articulação de análises sobre outras dimensões como 
a atenção social ou em saúde para idosos LGBT ou mesmo 
as condições econômicas e as distintas realidades sociais 
vivenciadas por idosos de classes sociais diferentes e/ou 
marcados por outras interseccioanlidades como deficiência, 
raça ou gênero. Talvez nossas limitações estejam ligadas ao 
fato de que a velhice é um objeto processual e também por-
que até então nossas próprias expectativas de vida (enquan-
to minoriais sexuais e de gênero) eram pouco consideradas5. 
Além disso, as imagens da diversidade sexual e de gênero 
ainda são muito jovens, par-e-passo com uma cultura cen-
tralizada em um estilo de vida que não pode envelhecer. 

5 Cabe ressaltar que a expectativa de vida de travestis e transexuais é dramaticamente inferior 
em relação a lésbicas e gays. O número de assassinatos de pessoas transgêneros e a precariza-
ção das condições de vida, com impacto na saúde, levam a óbito muitas e muitas e muitos des-
sas e desses. Segundo dados do Governo Federal, somente no ano de 2011 foram registrados 
6.809 casos de violações de direitos humanos de pessoas LGBT, sendo percebida subnotifica-
ção no caso de travestis e transexuais (Relatório sobre violência homofóbica no Brasil: ano de 
2011).  Ver também Relatório sobre violência homofóbica no Brasil: ano de 2013.
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“Depois que o marido vai, 
a liberdade fica”: 

gênero, cuidado de si e 
a arte de envelhecer

Luiz Fernando Alvarenga

Dagmar Estermann Meyer

“...depois que o marido, vai a liberdade fica”? 
– uma introdução

O artigo se desdobra de pesquisa1 inscrita nos campos 
dos estudos de gênero, dos estudos culturais e dos estudos 
sobre envelhecimento que dialogam com a teorização fou-
caultiana. Tal pesquisa orientou-se pelas seguintes ques-
tões: como sujeitos ditos idosos/as estão (re)aprendendo a 
viver suas relações afetivas e sexuais, na contemporanei-
dade, e como corpo, gênero e sexualidade estão implicados 
nesses processos e com que efeitos? Para dar conta dessas 

1 ALVARENGA,  Luiz Fernando Calage. A arte de envelhecer ativamente. Tese de doutora-
do. Programa de Pós-Graduação em Educação. FACED, UFRGS, Orientadora: Profa. Dra. 
Dagmar Estermann Meyer, 2013.
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interrogações foram realizados cinco grupos focais e cinco 
entrevistas semiestruturadas, dos quais participaram cin-
co mulheres com idades entre 49 e 80 anos, integrantes de 
um programa voltado para a preparação para a aposenta-
doria que funcionava numa cidade do interior do Rio Gran-
de do Sul2. O material empírico produzido foi analisado na 
perspectiva da análise cultural. Aqui, retomamos e atuali-
zamos a discussão sobre algumas das (re)aprendizagens 
feitas por essas mulheres ao longo dos processos de en-
velhecer por elas vivenciados, explorando especificamen-
te aspectos relacionados tanto às posições de sujeito que 
elas e seus companheiros3 ocuparam nas relações afetivas 
e sexuais que compartilharam  quanto ao como estão (re)
aprendendo a viver essas posições e relações em função 
do envelhecimento. 

Com a interrogação colocada ao final da frase “Depois 
que o marido vai, a liberdade fica”, enunciada como afir-
mação por uma delas em um dos grupos focais realizados, 
pretendemos encaminhar o argumento de que (re)apren-
der sobre si e sobre a vida, nos processos de envelhecer 
por elas narrados, não diz respeito apenas à experiência da 
viuvez daquelas que ficaram – mesmo que a ida dos ma-
ridos seja marcada como um acontecimento emblemático 
em seu processo de envelhecimento –, mas remete tam-
bém para situações de vida em que elas e eles se modifi-
caram e mudaram de posições, reconfigurando relações de 
gênero até então vigentes. 

2  O trabalho de campo foi realizado no período de outubro de 2010 a junho de 2011.
3 Trata-se, aqui, de um grupo de mulheres que se autodeclaram heterossexuais e que nar-
raram experiências afetivas e sexuais vivenciadas no contexto de relações heterossexuais.
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Gênero, cuidado de si e envelhecimento

A noção de arte de envelhecer, aqui utilizada, conec-
ta-se ao conceito de cuidado de si, entendido como cuida-
do ético-moral de si mesmo, orientado para uma estilização 
da vida, uma estética da existência, para artes da existên-
cia. Com e a partir dela problematizamos possíveis articu-
lações entre relações de gênero e estratégias de cuidado de 
si, tomando-as como constituidoras de possibilidades de 
viver a afetividade e a sexualidade para algumas mulheres, 
na contemporaneidade. Em consonância com esse ponto 
de vista, o conceito de gênero que assumimos supõe 
que o social e a cultura são constituídos, atravessados e 
organizados por discursos instituintes de feminilidades 
e de masculinidades múltiplas e provisórias que, ao 
mesmo tempo, os produzem e ressignificam. Isso implica 
considerar, entre outras coisas, que as instituições sociais, 
os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis, as 
doutrinas e as políticas de uma sociedade são consti-
tuídas e atravessadas por pressupostos de gênero, ao 
mesmo tempo que estão implicadas com sua produção, 
manutenção e ressignificação (MEYER e cols, 2014). 

Nessa direção, e como decorrência, pode-se dizer que 
aquilo que vivemos como masculinidade, feminilidade e 
sexualidade é ensinado e aprendido, desaprendido e atualizado 
ao longo da vida, em diferentes instâncias, processos e relações, 
ou seja: gênero e sexualidade não são essências, não integram 
uma suposta “natureza” humana universal e não estão 
garantidos de uma vez para sempre. Gênero e sexualidade 
são aprendizagens culturais que fazemos e refazemos muitas 
vezes e de muitos modos em diferentes espaços, tempos e 
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situações. Marlucy Paraíso (2011) chama atenção para o fato de 
que aprendizagens quase sempre implicam desaprendizagens, 
sobretudo quando se trata de assumir outros modos de ser e 
estar no mundo – como por exemplo, envelhecer, enviuvar, 
responsabilizar-se por si e/ou por um outro – em determinados 
contextos e relações. Pode-se, pois, afirmar a existência de 
uma relação intrínseca entre gênero e educação. Educação, 
que é tomada aqui em sentido amplo, como o conjunto de 
processos de ensino, de aprendizagens e desaprendizagens 
– formais e informais, intencionais e não intencionais - 
pelos quais nos tornamos sujeitos de determinadas culturas 
(MEYER, SCHWENGBER e DALÍGNA, 2015). Convém lembrar 
ainda, na direção já sinalizada por Linda Nicholson (2000, p. 8), 
que tornar-se sujeito de gênero e sexualidade, nas diferentes 
culturas, envolve tanto investimentos sobre “a personalidade 
e o comportamento”, quanto sobre as “maneiras como o corpo 
aparece” e os processos educativos ai implicados mobilizam 
estratégias pedagógicas sutis, repetidas e naturalizadas que, 
de tão repetidas e naturalizadas se tornam invisíveis. E sua 
força reside, na maior parte das vezes, nesta percepção de invi-
sibilidade. Para esta discussão interessa, pois, analisar o que se 
configura como educativo neste processo complexo que, aqui, 
descrevemos como arte de envelhecer.

Como já indicamos, a noção de arte de envelhecer conec-
ta-se ao conceito de Cuidado de si (que inclui os conceitos de 
práticas de si e de técnicas de si) proposto por Michel Foucault 
(2004a, 2004b,): um conjunto de práticas e técnicas desenvol-
vidas pelos indivíduos nas relações consigo, com os outros e 
com o mundo. Foucault (2004a) aponta que as práticas de si 
devem ser pensadas como racionais e voluntárias e que, por 
meio delas, os sujeitos não apenas determinam para si mes-
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mos regras de conduta, como também buscam transformar-
-se, modificar-se em seu ser singular, e fazer de sua vida uma 
obra que seja portadora de certos valores éticos e estéticos e 
que corresponda a certos critérios de estilo. São exercícios de si 
pelos quais se poderá, ao longo de toda a vida, viver a existên-
cia como experimentos de liberdade. As práticas a que fazemos 
referência neste texto dizem respeito à forma como os sujeitos 
estão conduzindo questões relacionadas ao convívio social, a 
afetividades e, por último, à saúde, todas elas atravessadas e 
dimensionadas pelo gênero e pela sexualidade.

Para Foucault, as práticas de si tem caráter corretivo e 
formador, uma vez que implicam uma atividade crítica sobre 
si, sobre os outros e sobre o mundo à sua volta. O caráter for-
mador está vinculado à preparação do indivíduo para suportar 
todos os infortúnios, os revezes e as desgraças pelas quais 
possa passar, ou seja, envolve uma preparação para enfrentar 
a vida em sua complexidade. O caráter formador está, de for-
ma intrínseca, ligado ao corretivo, pois para formar novos 
hábitos é preciso corrigir outros considerados ‘errados’, ou 
seja, aprender virtudes e desaprender vícios (ibidem). Nesse 
entendimento reside a conexão com o conceito de educação, 
antes enunciado, e sua potência para esta discussão pois, 
as (des)aprendizagens narradas por essas mulheres são 
constitutivas destes modos de envelhecer.

“A gente faz novas amigas, ouve histórias...” e “aprende 
muito [...] entre quatro paredes...” : (re)aprendendo a 

cuidar de si

Um texto como este repercute fragmentos de histórias 
da vida de determinadas pessoas. Por isso, começamos esta 
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análise apresentando brevemente as mulheres4 que  partici-
param das entrevistas e grupos focais realizados no decor-
rer da pesquisa.

Shana: 78 anos, viúva uma vez e divorciada outra, ne-
gra, portuguesa, natural de Angola. Morava sozinha, tinha 
três filhos casados que moravam em outros estados e pa-
íses. Sua rotina semanal era composta de várias atividades 
físicas e sociais, como ginástica, teatro, grupo de convivên-
cia:“Envelhecer, para mim? Não me preocupo... O que me 
preocupa é a minha saúde. Tudo quanto eu faço ou pratico 
é tudo pela minha saúde [...].” (Entrevista em 9/3/2011)

Fernanda: 50 anos, casada, branca, estava em fase de 
pré-aposentadoria como funcionária pública, morava com o 
marido e três filhos. Participava de algumas palestras de um 
projeto pré-aposentadoria, mas não de grupo de convivên-
cia: “[...] eu acho que as pessoas têm que buscar realmente 
alguém. Que eu acho que a solidão, ela destrói um pouquinho 
o ser... E essa felicidade, nem que seja por momentos... 
Depende da sexualidade que cada um escolheu, ela existe e 
é uma coisa boa [...].” (Entrevista em 13/4/2011)

Mirela: 66 anos, casada, branca, natural , morava com 
o marido, dormindo em quartos separados, tinha dois filhos 
adultos casados. Funcionária pública aposentada. Participa-
va de atividades como teatro, ginástica, viagens e grupo de 
convivência: “Olha, tu me desculpe [relatando uma conver-
sa com o marido], mas isso aí não é da minha formação [fa-
lando sobre a proposta do marido em experimentar outras 
possibilidades dentro do ato sexual], porque me incutiram, 

4  Os nomes pelas quais as participantes são a seguir apresentadas no texto são fictícios 
e foram escolhidos por elas, individualmente, sem o conhecimento das demais.
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desde criança, sempre esses cuidados com essas coisas... 
Foi assim que eu aprendi... Foi assim que me ensinaram 
[...].” (Entrevista em 23/3/2011)

Margarida: 61 anos, viúva, parda, mora sozinha, parti-
cipa do grupo de convivência, de teatro, ginástica, viagens e 
palestras:“Eu canso de dizer que eu comecei a viver depois 
que meu marido se foi. Não que eu não ache a falta dele. Eu 
acho.” (Entrevista em 22/6/2011

Glenda: 49 anos, casada, branca, morava com o marido 
e dois filhos adolescentes, estava em fase de pré-aposen-
tadoria como professora da rede municipal: “Me faz pensar 
que a gente tem que buscar a felicidade a partir de dentro 
da gente... Não depositar muitas expectativas na segunda 
ou terceira pessoa, ou nos filhos ou no marido... Eu cheguei 
a esta conclusão depois de muitos altos e baixos [...].” (En-
trevista em 18/5/2011)

Provocadas pelas agendas de discussão propostas 
nos grupos focais, essas mulheres relataram experiências 
e expressaram pontos de vista sobre diferentes nuances do 
que chamaram de liberdade e/ou independência articulados 
ao processo de envelhecer:

Pesquisador: (apresentando falas de mulheres de ou-
tra pesquisa): “Quando meu marido era vivo, eu era muito 
limitada! Agora tenho a pensão que ficou dele. Tenho mais 
independência do que antes. Posso até usar saia mais cur-
ta, porque ele não deixava.”

Margarida: Essa aí eu gostei!
Pesquisador: O que é que vocês acharam [...] disso aqui?
Mirela: Isso aí a gente vê muito. Depois que o marido 
vai, a liberdade fica!
Fernanda: A mulher, hoje, começa assim.
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Glenda: Se veste melhor, até, do que... 
Fernanda: Ela ter ficado viúva, e dali dois anos ela re-
almente começou a aproveitar a vida, inclusive gastar 
mesmo, que era uma coisa que antes era tudo limi-
tado, porque ela era uma dependente do marido, né. 
E que mudou totalmente a vida dela. Estava deslum-
brada com a nova vida. Independência... Na verdade, é 
independência! Tu acaba sendo submissa, né?
Mirela: É independência! Todas as que a gente fala, é 
o que elas falam.
Margarida: Eu canso de dizer que eu comecei a viver 
depois que meu marido se foi. Não que eu não ache a 
falta dele. Eu acho. Mas eu comecei a viver...’
Fernanda: A companhia, né?
Margarida: Agora eu viajo, antes eu me deprimia, não 
sabia o que fazer. Isto era antes, agora é um puxa pro 
lado ou pro outro, né... A gente se diverte, faz novas 
amigas, ouve histórias... (Grupo Focal 4 – 24/11/201)
As falas que compõem este diálogo convergem para o 

entendimento de que, para algumas mulheres, o envelheci-
mento está associado à liberdade, seja em função da viuvez, 
seja pelas reconfigurações conjugais. Gostaríamos de discutir 
essas duas possibilidades como aspectos a serem (des)apren-
didos e que são atravessados e organizados pelo gênero.

A viuvez foi analisada por Caroline Buaes (2005) como 
aprendizagem e nessa análise ela argumenta que a educação 
não está relacionada somente com a transmissão e incorpo-
ração de novos saberes, mas envolve também as diferentes 
formas pelas quais indivíduos podem se tornar sujeitos de 
determinados discursos, neste caso o da viuvez, de acordo 
com os signifcados produzidos em determinados contextos.
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Pensar nas articulações entre educação e envelhecimento 
implica em desconstruir determinadas representações da 
velhice ligadas à fragilidade e vulnerabilidade e (re)pensar 
novas possibilidades, novos espaços e novos lugares para 
ocupar. (DOLL, RAMOS e BUAES, 2015). Nessa direção, argu-
mentamos que assumir a posição de viúva/viúvo não é uma 
decorrência natural e imediata da morte do companheiro/a; 
assumí-la supõe a necessidade de desaprender várias coisas 
e aprender muitas outras, implica em práticas sobre si para 
dar conta de novas posições de sujeito e de habitar outros 
espaços e relações sociais, e isso demanda aprender novos 
hábitos, possibilidades, limites e desaprender muito daquilo 
que caracteriza o que se vivia com, e na, relação conjugal e 
que agora se tem a possibilidade de (re)pensar.  

A partir das narrativas que registramos, foi possível as-
sociar a viuvez feminina com aspectos nomeados como liber-
dade por essas mulheres que, durante a vida e de diferentes 
formas, ocuparam posições no contexto familiar e conjugal 
em que estavam presas a determinadas tarefas, obrigações e 
comportamentos. Elas aprenderam a ser esposas e mães e a 
cumprir determinadas ‘obrigações’ nessas posições, e agora a 
viuvez oferece e requer outras aprendizagens. 

Aprendizagens envolvendo a viuvez são discuti-
das também em outros estudos, como os de Carla Baldin 
e Vera Lúcia Fortes (2008), Lidia Possas (2008), Marcela 
Eiras Rubio e cols (2011) e Elisangela Matos Torres (2006). 
Nossas proposições convergem com esses estudos em vários 
pontos, porém gostaríamos de chamar a atenção para a ar-
ticulação entre a liberdade aprendida e vivida com a viuvez, 
com as relações de poder de gênero/sexualidade nas quais 
essas diferentes posições (esposa, mãe, viúva) são vividas 
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e experienciadas. Ao ocuparem outras posições sociais, es-
sas mulheres são capturadas e realocadas em outras re-
lações de poder-saber que, antes, não eram possíveis ou, 
como disse a participante: “É independência! Todas as que a 
gente fala, é o que elas falam...”. Liberdade é então definida 
como independência para, entre outras possibilidades, cuidar 
do corpo e viver sua sexualidade e afetividade das formas 
mais ativas possíveis. Apontamos aqui a ação do imperativo 
de envelhecer ativamente, constituído e constituinte de 
discursos biomédicos e psicológicos que posicionam a 
sexualidade como um dos pilares do “envelhecimento bem 
sucedido”, de acordo com um modelo de gestão do envelhecer 
generalizado no mundo contemporâneo, e que é defendido 
pelos especialistas da gerontologia e da sexologia como uma 
atividade benéfica e saudável (DEBRET, BRIGEIRO, 2012). Es-
tas práticas discursivas conectam o desejo pelo corpo jovem 
e a sexualidade ativa ao envelhecimento, ou seja, envelhece 
melhor quem consegue permanecer jovem e manter vida se-
xual ativa, e isso independeria da idade cronológica:

É preciso ser jovem e, quando se deixa de sê-lo, 
é preciso investir no próprio rejuvenescimen-
to, abolindo qualquer sinal na pele que tradu-
za marcas do tempo, revitalizando o corpo e a 
mente, adotando uma vida ativa e performática 
e mantendo a saúde e a boa forma a qualquer 
custo. Tudo isso articulado ao imperativo do 
prazer que deve ser perseguido e vivenciado in-
definidamente. (COUTO e MEYER, 2011, p.2)

O que está sendo denominado de liberdade nesta fase 
da vida pode, pois, ser ressignificado na relação com este 
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imperativo. Alípio Souza Filho (2008) indica que, para Fou-
cault, as referências, insinuações, interrogações, reflexões 
e alusões à liberdade aparecem na duplicidade poder-resi-
stência e isso nos coloca diante de algumas interrogações: 
“como, nos espaços construídos pelo poder, investidos de 
técnicas de sujeição fabricadoras de subjetivação, é possível 
ser livre? Livre de quê? Que é ser livre? Que é a liberdade? 
Como é possível a liberdade?“ (ibidem, p. 4).Segundo este 
autor, baseado em Foucault, a efetividade da ação das 
relações de poder pressupõe exercícios de liberdade, ou 
seja, demanda a ação de sujeitos livres individuais e cole-
tivos que têm diante de si um campo de possibilidades, um 
determinado conjunto de condutas pode e/ou deve ser es-
colhido experienciado.

A liberdade é da ordem dos ensaios, das experiências, 
dos inventos vividos pelos próprios sujeitos que, toman-
do a si mesmos como referência, (re)inventam, num certo 
contexto de limites e possibilidades, seus próprios destinos, 
suas relações e seus corpos com, e apesar do, envelheci-
mento: Ela ter ficado viúva, e dali dois anos ela realmente 
começou a aproveitar a vida, inclusive gastar mesmo, que 
era uma coisa que antes era tudo limitado, porque ela era 
uma dependente do marido, né? O que mudou totalmente a 
vida dela. Estava deslumbrada com a nova vida. Indepen-
dência... Na verdade é independência

Foucault (2004c) define as práticas de si como a racio-
nalidade ou a regularidade que organiza o que os sujeitos fa-
zem, tendo um caráter sistemático e recorrente girando em 
torno da ética, do poder e do saber. Constituem, portanto, 
uma experiência. As técnicas referem-se ao caráter reflexi-
vo e de análise que acompanha as práticas, e envolvem as 
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estratégias, os meios e os fins com que as práticas são uti-
lizadas. Trata-se, conforme o autor, de um jogo estratégico 
em que a liberdade do sujeito é evidenciada. As práticas de 
si e as técnicas de si implicam, assim, uma reflexão sobre o 
modo de vida, sobre a maneira de regular a conduta, de fixar 
para si mesmo os fins e os meios. Nesta direção, estes ou-
tros modos de viver e habitar o mundo destas mulheres está 
diretamente ligado, entre outros pontos, às formas como 
pensam suas relações com seus companheiros, sejam eles 
vivos ou falecidos, numa relação de gênero que teria sido 
marcada  pela dependência. As (im)possibilidades de viver 
e ocupar  posições mais ou menos livres e independentes 
se dá, então, na relação com o que a presença/ausência do 
companheiro possibilita. Colocações como: “a gente se sente 
livre”; “independência”; “comecei a viver” possibilitam pen-
sar nesta direção: elas se (re)constituem como sujeitos de 
gênero na relação que estabelecem com seu companheiro 
envelhecido ou com sua ausência, seu próprio envelheci-
mento e o exercício de sua sexualidade no âmbito de regi-
mes de verdade que fazem sentido para elas, agora.

No contexto teoricometodológico e político em que 
esta discusões se inscrevem, o que estamos tomando como 
sexualidade se apoia em Guacira Louro (2001), que a define 
como as formas através das quais os sujeitos vivem seus 
desejos e prazeres corporais, seja como sujeitos que se di-
zem/são ditos hetero, homo, trans ou bissexuais (e outras 
denominações que possam existir), assumindo que as dis-
cussões sobre esse tema, desenvolvidas nos encontros dos 
grupos focais e agora problematizadas, se detiveram pre-
dominantemente na esfera da heterossexualidade. Jeffrey 
Weeks (2001, p. 43) aponta que a sexualidade está tão rela-
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cionada às nossas crenças, ideologias e imaginações “quan-
to ao nosso corpo físico”. Por esse caminho teórico, a sexu-
alidade é vista como uma construção social, uma invenção 
histórica, com base nas possibilidades do corpo. Falar so-
bre esse tema é contar uma história de discursos sobre ele, 
através dos quais esse campo de conhecimento modelou as 
formas como pensamos e conhecemos o corpo. O mesmo 
autor refere que a linguagem sexual é historicamente mas-
culina e que os significados que a ela são atribuídos estão 
atravessados por formas masculinas de viver as relações 
afetivas e sexuais. A sexualidade é entendida como práti-
ca social, vivida e construída, tendo como ponto central o 
corpo, o que também visibilizamos em alguns diálogos que 
apresentaremos mais adiante. 

Assim, a sexualidade aqui referida se constitui e rela-
ções de poder de gênero redimensionadas pelos processos 
de envelhecimento e/ou pela viuvez. Buaes (2005) refe-
re que foi com a passagem da Idade Média para a Moderna 
que a viuvez passou a ser classificada e tornou-se objeto de 
investimentos e ordenações. Segundo a autora, nesse pro-
cesso constituíram-se três posições de sujeito viúva: a vi-
úva boa, a pobre e a alegre. A boa era marcada pelo culto 
ao marido morto e à família; a pobre era aquela vista como 
carga social, pois o marido a deixou em condições econô-
micas desfavoráveis; e a alegre era vista como a rica, que 
aproveitava a morte do marido para gozar de prazeres 
e liberdade. A viúva alegre era valorizada em função de 
sua posição econômica, porém sua moral era contestada. 
Entretanto, muitos dos hábitos e condutas a ela atribuídos, 
e que eram socialmente condenados naquele contexto, 
são hoje atualizados pelos discursos científico, feminista, 
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jurídico e dos direitos humanos, constitutivos de uma 
cultura do envelhecimento que aprova e indica a sexualidade 
e a afetividade como um direito e um fundamento para um 
envelhecimento saudável e bem-sucedido. E assim, as vi-
úvas alegres estão por aí, como mulheres independentes e 
bem resolvidas, viajando, enfeitando-se, lotando bailes de 
terceira idade e permitindo-se viver novas possibilidades de 
suas sexualidade.

Se estas significações são definidas com relação à 
viuvez feminina, a masculina é marcada por outras sig-
nificações culturais. Tânia Falcão (2009) e Rosilaine 
Brasil Kunzler (2009) referem que os homens idosos da 
geração atual de viúvos recasam muito mais do que mu-
lheres, uma vez que o que é significado como liberdade 
para elas, para eles pode significar solidão e isolamento 
– desse modo, o recasamento pode permitir manter o lu-
gar de chefe e garantir os cuidados que não aprenderam 
a ter consigo durante a vida e dos quais agora necessi-
tam. Temos aqui o gênero atravessando e dimensionan-
do a viuvez enquanto posição de sujeito ocupada por de-
terminadas pessoas. Ser viúvo ou viúva não está apenas 
determinado e constituído pela morte do/a companhei-
ro/a, mas por outros significados construídos histórica e 
culturalmente que são colocados em funcionamento por 
discursos sobre a viuvez, a aposentadoria, o casamento, a 
sexualidade entre outros. 

Um dos pressupostos importantes do referencial 
teórico que sustenta e inspira nossas reflexões aponta 
para a necessidade de desconstruirmos e racharmos 
os dualismos que são constitutivos das diferentes 
dinâmicas culturais como estratégia para analisar e 
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pensar os processos que nos constituem como sujeitos de 
gênero e sexualidade, para além de dualidadess hetero/
homo e masculino e feminino, assumindo que existem 
muitas possibilidades de se viver a sexualidade, bem 
como múltiplas masculinidades e feminilidades. Assim, 
associadas aos binarismos referidos podemos pensar 
em questões como a apresentada por Tereza Negreiros 
(2004) quando aponta que, especialmente nos discursos 
dos experts em envelhecimento, as possibilidades de se 
pensar e viver a sexualidade de masculinidades heteros-
sexuais idosas tem sido abordadas de duas formas: uma, 
de relação de cuidado quase maternal dado pela espo-
sa, numa relação de proteção e obediência assexuada; e 
uma segunda, em que se procura repetir a sexualidade 
aprendida na juventude de forma mais ativa possível, 
o que inclui a busca por, ou a manutenção de, parcerias 
‘extraconjugais’. Essas duas representações, ao mesmo 
tempo que apontam possíveis comportamentos para os 
homens velhos, posicionam também suas companhei-
ras. Dessa maneira, quando se posiciona os homens tanto 
como dependentes de cuidado, quanto como ‘machos ati-
vos’ em busca de satisfação para desejos sexuais instinti-
vos e inatos, reforça-se e reproduz-se uma lógica binária 
essencializada que impede que se possa ver outras possi-
bilidades de viver essas, e nessas, relações. 

As falas das participantes deste estudo, entretanto, ao 
mesmo tempo em que reverberam elementos desses discur-
sos – incluindo a masculinização da linguagem sexual referi-
da por Weeks (2001) - também multiplicam possibilidades de 
experimentarem suas vidas e suas relações afetivas e sexuais 
nos processos de envelhecer, conforme o diálogo a seguir:
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Fernanda: A gente aprende muito porque o casal é 
cúmplice do aprendizado que faz entre quatro paredes 
[...] que os homens procuram[sexo fora do casamento] 
porque as mulheres não fazem; mas só que assim eles 
têm que oportunizar e têm que ensinar também. 
Shana: Se todos os casais fizessem isso, não have-
ria separação. Se meu marido fosse assim, se tivesse 
clima para fazer isso, nos não estávamos divorciados, 
mas como ele era um galinha, talvez fizesse isso com 
as outras e comigo isso não acontecia.
Pesquisador: Só o feijão com arroz?
Shana: Houve a separação.
Mirela: Mas depende da cabeça do marido, ele vai te 
dizer, escuta aonde que tu aprendeu isso. Eles podem 
falar coisas baixas, né, tudo vai da cabeça do marido.
Fernanda: É que a mulher se desestimula mais fá-
cil, se não houver a apimentação da situação, vai 
apagar, e aí claro que o homem vai se queixar, né. Eu 
sei de homem também que se apaga, com o tempo vai 
acontecer e eu vou saber, mas muitos, “dizem por aí” 
que, nossa! Ficam querendo até o fim. Coitadas das 
noninhas; judiam!
Glenda: Meu pai é um desses. Meu Deus do céu, que 
coisa! Ele fez uma cirurgia de aneurisma na perna e 
teve que ficar em repouso, e ele tava assim porque 
o médico disse que talvez pudesse ocasionar que ele 
ficasse com impotência. Meu Deus! Não queria fazer 
mais a cirurgia. Pra ele era aquilo assim, mas tudo 
bem não ficou e nessa segunda então ele tava impos-
sível, a mãe me contava que ele queria o tempo todo, 
e ela com 72 anos.
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Shana: Que bom pra ela.
Glenda: O que importa é a qualidade e não a quantidade
Fernanda: Tem a situação da menopausa, que o libi-
do acaba em função da menopausa. Aí eu acho que 
tudo depende do estímulo, se não estimular vai aca-
bar mesmo. Esfriou, vai esfriar e cada vez esfria mais, 
mas tem que voltar o friozinho pra sentir a emoção e 
não deixar apagar.
Grupo Focal 3 – 17/11/2010

Quando Fernanda relata que o casal é cúmplice, está 
aí um entendimento de que a sexualidade é aprendida na 
relação consigo e com os outros. Nesse conjunto de falas, 
inclusive, indica-se que a gente aprende muito porque o 
casal é cúmplice do aprendizado que faz entre quatro pa-
redes. Ao mesmo tempo em que apreendem a dimensão 
de aprendizagem ai implicada, este diálogo, também indica 
explicitamente quem ensina e quem aprende nessas rela-
ções: eles têm que oportunizar e têm que ensinar também; 
mas depende da cabeça do marido. Ao falarem sobre sua 
sexualidade, narrando o que, nesta perspectiva, tomamos 
como formas de praticar o cuidado sobre si, essas mulhe-
res também sinalizam que essas práticas dependem de, e 
são ensinadas por, um outro – neste caso o marido – para 
que se materializem como tais. As possibilidades de viver a 
sexualidade estão, pois, articuladas e dimensionadas pelas 
relações de gênero e as aprendizagens que nelas se fazem 
se dão de forma relacional.

Assim, e entre quatro paredes, na percepção dessas 
mulheres, algumas (re)aprendizagens são possíveis e ne-
cessárias, mas ainda assim, elas se sustentam na matriz he-
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teronormativa na qual a sexualidade masculina e heteros-
sexual ocupa a centralidade. O marido é posicionado como 
aquele que detém o “conhecimento sobre sexo” e, nesse 
posicionamento, se torna também o dono ou o condutor da 
conduta sexual do casal: eles têm que oportunizar e ensinar, 
sendo que o homem (marido e/ou companheiro) é o ativo 
que ensina a mulher passiva, que deve aprender com ele – o 
que também se evidencia quando se atribui a ele a possibili-
dade de interrogar onde tu aprendeu? 

Fernanda refere uma vontade de mudar as dinâmicas 
da relação do casal, mas essa mudança se dá dentro de um 
determinado jogo de verdade, em que ela está capturada 
desde fases anteriores de sua vida e que agora, mesmo com 
a vontade de mudar, continua conduzindo o modo pelo qual 
ela pensa sua sexualidade – ou seja, a partir do marido. É 
importante destacar, aqui, que ao indicarmos a sexualidade 
masculina como referência para o exercício da sexualidade 
dessas mulheres, o fazemos assumindo também o pressu-
posto de que não se pode falar de masculinidade no singu-
lar; estamos, sim, nos referindo a uma masculinidade he-
gemônica que é incorporada, em uma perspectiva definida 
por Nicholson (2000) como fundacionalismo biológico, em 
representações de homens heterossexuais, brancos, com 
vida sexual ativa, saudáveis e fortes, padrão no qual as des-
crições dos maridos dessas mulheres se enquadra. (LEAL, 
KNAUTH e COUTO, 2015). 

Nessas representações se conectam, também, o apa-
gamento do desejo associado às mulheres nestas falas (Tem 
a situação da menopausa, que o libido acaba em função da 
menopausa) com a manutenção e/ou o aumento atribuído à 
libido dos homens (Ficam querendo até o fim. Coitadas das 
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noninhas; judiam. Nessa direção, o que essas mulheres di-
zem, remetendo a exemplos seus ou de outras pessoas, in-
dica que elas conduzem sua sexualidade num entendimento 
em que predomina a noção de que a sexualidade masculina é 
inata, enquanto que a sexualidade feminina está vinculada ao 
ciclo reprodutivo e aos cuidados com o corpo e à saúde, e que 
as mulheres precisam, primeiro, mostrar-se inexperientes 
para então aprender, com seus maridos sobre formas, ade-
quadas e/ou desejadas por eles, de conduzir-se sexualmente.

Retomamos, agora, a discussão sobre a liberdade co-
locada em funcionamento em práticas de cuidado de si, no 
contexto das reconfigurações afetivas e sexuais narradas 
pelas mulheres:

Mirela: Tudo depende, também, da casada. Que tem 
maridos que seguram ali. Outras, então, já é um pou-
quinho mais, né. Eu, por exemplo... Eu e o meu marido, 
ele já não me atrapalha... Ele tem 67, e eu tenho 66. 
Ele não gosta de sair de férias, porque ele tá sempre 
de férias. Ele prefere ficar em casa, e eu não deixo de 
fazer o que eu gosto. Saio. E ele... “Tu vai, que eu fico!”. 
Então eu tenho certa liberdade, né?
Glenda: Eu também!
Pesquisador: Vamos ver, assim... Tu é casada, né? As 
casadas, como é que veem isso, dela dizer que tem 
essa liberdade? Como é que está pra vocês isso?
Fernanda: Eu tenho toda liberdade. Apesar de que, 
parece assim... Eu faço que nem a Mirela, tenho as 
mesmas atitudes, assim, de independência. Mas sem-
pre há um “se-nãozinho” lá no final da história. Vem 
uma fisgadinha às vezes... Um “cutuque” de que não 
gostaria, sabe? Eu faço! 
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Mirela: É mais ou menos eu e tu...
Fernanda: Se eu deixar de fazer uma vez, duas, três, eu 
não vou mais poder fazer. Porque ele vai adorar que 
eu não faça. Aquela questão do machismo, ela apare-
ceu muito mais agora com mais idade, de que quando 
era jovem, sabe? O lado machista do meu marido, ele 
apareceu muito maior agora, depois dos 50, do que 
quando a gente... Do que mais novo. 
Grupo Focal 4 – 24/11/2010

Práticas de liberdade se tornam possíveis em con-
textos em que relações de poder substituem realidades de 
dominação. Na condição de dominação total dos sujeitos, 
a liberdade não se torna possível. Conforme Foucault 
(2004b), a liberdade só pode existir em oposição a um 
poder. A liberdade é da ordem das resistências às sujeições 
dos diversos poderes. É possível a constituição do sujeito 
sem sujeição? Para Foucault, cuidado de si implica a 
transformação do sujeito em objeto do saber, objeto de 
sua própria verdade, sendo a liberdade construída nesses 
processos de condução da própria conduta; isso tanto se faz 
rompendo com certas estruturas e relações de poder-saber, 
quanto com pequenas resistências e mudanças; em nenhum 
caso, entretanto, se supõe a possibilidade de que se seja 
possível colocar-se fora e acima das redes de poder-saber 
nas quais a vida emerge, se torna possível e narrável.

Na entrevista individual Fernanda referiu que: “...meu 
marido não sente mais vontade...não me procura mais...e 
sinto que não procura nem fora...ele não sente mais tanta 
necessidade de sexo... e eu...” (Entrevista em 13/4/2011). A 
‘falta’ de desejo do marido afeta diretamente a sua afetivida-
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de e sexualidade bem como reconfigura suas possibilidades, 
sua liberdade de vivê-las. Ou seja, nos caminhos que esco-
lher trilhar, num leque possível de esolhas, naquele contex-
to e relação, liberdade é o exercício dessa escolha; o sujeito 
construirá sua vida como decidir, dentro de certas condições 
e possibilidades, mas criando condições de coexistência 
com o outro, pois não pode haver liberdade apenas do ‘um’, 
na medida em que a liberdade é relacional, se define no âm-
bito das relações sociais nas quais estamos inseridos. A fala 
de Mirela visibiliza isso, quando narra uma outra forma de se 
posicionar em relação ao não desejo, agora de viajar, do ma-
rido: “Ele não gosta de sair de férias, porque ele tá sempre 
de férias. Ele prefere ficar em casa, e eu não deixo de fazer 
o que eu gosto. Saio. E ele não acha... ‘Tu vai, que eu fico!’. 
Então eu tenho certa liberdade, né?”. Nesse entendimento, 
a liberdade de Mirela e Fernanda são construídas nas dinâ-
micas de poder em que elas e os maridos estão envolvidos, 
sendo que cada um estabelece estratégias de resistência e 
liberdade, estratégias para pensar sobre si, sobre suas con-
dutas e sobre as dos outros.

Práticas de si, para Foucault (2004c), são práticas ra-
cionais e voluntárias por meio das quais os seres humanos 
não apenas determinam, para si mesmos, regras de condu-
ta, como também buscam transformar-se. São exercícios de 
si e sobre si pelos quais se poderá, ao longo de toda a vida, 
viver a existência como experimentos de liberdade, como 
refere Glenda: Só agora eu consegui me libertar. O fato é 
que... Bom, agora sim, tô até com vergonha de dizer isso, 
mas na época em que eu era jovem eu me inscrevi pra fazer 
vestibular. Na hora lá ele disse “Não! Tu não vai estudar”. 
E a “tansa” aqui não foi estudar. Aí, eu me sentia muito 
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submissa a ele. Não estudei. Fui estudar quando eu tinha 
meus 38, 39 anos. Ali que começou a minha independência, 
quando eu fui lá pra UCS, lá pra faculdade. E de lá pra cá, eu 
faço as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto, que me 
dão prazer, aquilo que eu acho que eu posso fazer... Entre-
vista em:18/05/2011

Esta liberdade de Glenda pode ser tomada, como su-
gere Souza Filho (2008), como uma conquista que se cons-
troi na micropolítica das lutas específicas, das lutas pontuais 
como lutas das artes de si, dos cuidados de si. Não deixam 
de ser lutas de sujeitos que procuram elaborar suas vidas de 
novos modos, a partir de novas subjetivações, como suge-
re a participante acima, ao ser subjetivada pelo discurso de 
que a educação formal é uma forma de se manter social e 
intelectualmente ativa. A liberdade, nesse contexto, deve ser 
pensada como possibilidade de criação de si e rompimen-
to com o estabelecido, apontando para um poder efetivo de 
mudar. E, fundamentalmente, como garantia de inteligibili-
dade das mudanças nas relações de poder (ibidem).

Para finalizar, as análises que aqui apresentamos, si-
nalizam para a multiplicidade de aspectos e interrogações 
que envolvem a velhice contemporânea, no que diz res-
peito ao gênero e à sexualidade. Com elas, evidenciamos 
algumas inquietações para quem trabalha com educação 
e saúde direcionada para o envelhecimento. Dentre elas, 
destacamos que não se envelhece naturalmente mas se 
aprende a envelhecer em determinados contextos, condições 
e relações, e que estas são atravessadas e dimensionadas 
pelo gênero tomado como organizador do social e da cultura. 
E, ainda nessa direção, concordamos com Fernando Pochay 
(2016) quando refere que:
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[...]em face dos fluxos sociais e culturais envol-
vendo as novas gerações idosas, precisamos 
muito refletir sobre os processos educativos e 
as práticas culturais mobilizadas na produção 
de subjetividades na cena contemporânea, da 
mesma forma que somos interrogados pelas 
problematizações que derivam dos desafios 
e contestações sobre os ideais regulatórios de 
gênero e sexualidade. (POCAHY, 2016, p. 156.)

Assim, (re)aprender sobre si e sobre a vida, nos processos 
de envelhecer narrados por esse grupo determinado de mulhe-
res, não diz respeito apenas à experiência da viuvez, mas remete 
também para situações de vida em que elas e seus companheiros 
se modificaram e mudaram de posições, nas relações de gêne-
ro vigentes. E aquilo que, nessas falas, se nomeia como liberda-
de, é delimitado e significado no interior das relações de gêne-
ro e sexualidade em que elas, como sujeitos, estão envolvidos. 
Gênero e sexualidade ainda profundamente marcados pela 
heteronormatividade e pela lógica androcêntrica que delimita 
os limites e os alcances das aprendizagens, desaprendizagens 
e reaprendizagens aqui narradas. Ainda haveria muito a falar 
sobre tudo isto, mas um final provisório e aberto se impõe...
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Homossexualidade(s) e o 
processo do envelhecer: 

entre a sala e a rua

Gustavo de Oliveira Duarte

Um Grupo de Homens

 Esta pesquisa situa-se na articulação das áreas dos 
Estudos de Gênero e da Sexualidade e dos Estudos do En-
velhecimento, a Gerontologia. A investigação se deu a partir 
do recorte das masculinidades, neste caso da masculinidade 
homossexual, ou seja, dos homens que se relacionam afeti-
va e sexualmente com outros homens ao longo de sua tra-
jetória. Minhas questões de pesquisa visaram compreender 
as sociabilidades de gays mais envelhecidos, os chamados 
idosos, uma vez que tanto na literatura quanto nos espaços 
que circulei como professor e pesquisador, especificamente 
no Brasil, o tema raramente era visibilizado e/ou discutido. 
“Encontrei” o grupo já constituído, a partir do contato com 
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dois coletivos organizados da cidade de Porto Alegre/RS, o 
Nuances1 e o SOMOS2. Após a passagem pelos respectivos 
espaços, o grupo seguiu se encontrando sistematicamente 
nas casas de seus participantes, ou seja, saiu do espaço da 
militância oficial e se organizou no ambiente privado. 

 A ideia de reunir exclusivamente homens gays surgiu, 
em 1998, de um jornalista gaúcho com intenção de fazer no-
vas amizades e para enfrentar a própria solidão, os sentimen-
tos de culpa e de auto-aceitação. Além disso, uma espécie 
de “seleção” entre o meio gay também fez parte do ritual dos 
primeiros integrantes do grupo, no sentido de privilegiar a in-
telectualidade dos gays maduros. Ao longo do tempo o grupo 
passou for várias formações, interrupções dos encontros por 
falta de espaço, muitos entraram e saíram. Destaco a presença 
marcante de um núcleo central, em torno de seis integrantes, 
os quais permaneceram e de certa forma sustentaram o gru-
po. Durante a pesquisa3, de 2009 a 2012, esses integrantes 
tinham todos acima dos 55 anos de idade. Outro subgrupo 
tinha idade compreendida entre os 40 a 50 anos, e ainda dois 
ou três integrantes estavam na média dos 30 anos de idade. 
A maioria dos integrantes pertencia à chamada classe média 
da capital gaúcha, todos brancos, com casa e carro próprios. 

 As reuniões, quinzenais, aconteciam nas casas dos 
próprios participantes. Muitas delas apresentaram temá-

1 NUANCES - Grupo pela Livre Orientação Sexual - tradicional e pioneiro pela livre orien-
tação sexual, organização não-governamental voltada para a defesa dos direitos huma-
nos dos homossexuais.
2 SOMOS - Comunicação, Saúde e Sexualidade é uma organização da sociedade civil, 
criada em 10 de dezembro de 2001 por um grupo de profissionais de Direito, Comunica-
ção e Saúde, oriundos de organizações de luta pelos Direitos Humanos (DH) de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) e de pessoas que vivem com HIV/Aids.
3 Tese de Doutorado em Educação (FACED/UFRGS) orientada pelo Prof. Dr. Fernando Seffner.
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ticas próprias, as quais eram estudadas por todos antes 
dos encontros. O clima de alegria e de acolhimento foi uma 
constante no grupo, a palavra era disputada, algumas vezes 
lágrimas faziam parte do dos discursos, praticamente como 
se fosse um show aguardado. Muitas situações das traje-
tórias dos participantes eram compartilhadas durante as 
reuniões, regadas a bebidas e gastronomia farta, preparada 
especialmente para as reuniões do grupo, pelo anfitrião.

“Então, num sábado à noite, nos reunimos na casa dele 
e começamos a traçar um plano de como seria o grupo. Des-
de o início, conversamos e traçamos um perfil do grupo: pra 
ele o grupo tinha que ser esse tal de Areté, intelectualiza-
do, onde as pessoas eram escolhidas e selecionadas para o 
grupo através de um teste que era uma sabatina. Por exem-
plo, se fulano se candidatava para o grupo então chegava à 
reunião e aí eram escolhidas umas perguntas e quem não 
passava pela sabatina não ingressava. Mas para o grupo se 
formar, os primeiros membros foram assim escolhidos por 
mim, ente meus conhecidos” (Coordenador, 62 anos).

 De um perfil inicial com objetivo de construir um nível 
melhor intelectualizado, justamente pela rigidez desse modelo, 
o grupo foi se abrindo a novos membros e buscou aprofundar 
questões pessoais dos mesmos, no sentido de compartilhar 
experiências e oferecer suporte e apoio emocional. Três inte-
grantes do que chamei de núcleo velho, os seis principais, mais 
antigos e assíduos no grupo, seguiam a doutrina espírita.

“Depois que fiquei viúvo, eu precisava de uma compa-
nhia, desde 1998. Soube do grupo por um amigo do Alberto, 
em Canoas, e o conheci e aí ficamos acompanhando ele e a tur-
ma toda, sou da safra antiga. Eu estava muito sozinho naquela 
época, estava perdido, porque o meu parceiro não queria apa-
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recer e aquela coisa toda, e daí depois que ele morreu me vi 
obrigado a procurar outras pessoas” (Alejandro,64 anos).

 Desde o início da formação do grupo o seu Coorde-
nador manteve um organizado sistema de registro das reu-
niões: seja a partir de fotografias e/ou de textos detalhados 
acerca dos conteúdos discutidos, na forma de atas. A figura 
e forte presença do coordenador aliada aos integrantes mais 
velhos e antigos no grupo ajudaram a mantê-lo mesmo 
após alguns períodos de interrupções. Conforme o tempo 
passava e eles envelheciam a vontade de estar juntos e mais 
próximos aumentava.

Envelhecendo: entre Convenções e Invenções Sociais

Podemos compreender o processo de envelhecimento 
humano atualmente como um “fenômeno” demográfico e uma 
questão de saúde pública que inspira considerações políticas 
e sociais (BERQUÓ, 1999; NETTO, 2005). Cada vez mais se 
borram e se ultrapassam fronteiras delimitadoras acerca dos 
modos de ser e de agir em cada idade ou fase da vida, embora 
ainda haja muitas expectativas e até mesmo, cobranças sociais 
de determinadas atitudes esperadas e valorizadas socialmen-
te. Anita Neri afirma que “infância, adolescência, vida adulta e 
velhice são fases construídas socialmente, por meio de normas 
reguladoras que determinam as exigências e as oportunidades 
de cada segmento etário na ordem social” (NERI, 2001, p.17). Ao 
refletirmos sobre o processo de envelhecer e, de certa maneira, 
sobre a própria vida, na qual podemos ressignificar memórias 
e planejar/imaginar/desejar os tempos futuros, admitimos 
as inúmeras práticas e inscrições sociais que marcam nossos 
corpos a partir de nossa historicidade. O corpo, neste sentido, 
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encontra-se atravessado a partir de práticas discursivas4 que 
o constitui, que o habita, sempre a partir do jogo tenso de rela-
ções de poder que articula o individual e o social.

 É o paradoxo da atualidade: todo/as querem envelhe-
cer, mas ninguém quer ficar velho. Torna-se evidente a sofis-
ticação de um verdadeiro arsenal midiático e tecnológico que 
nos seduz com a promessa de uma juventude quase que ins-
tantânea. São investimentos das mais variadas ordens: plásti-
cas, intervenções cirúrgicas, aplicação de toxinas e produtos, 
dietas milagrosas, medicamentos, (super)suplementos e vita-
minas diversas. É o chamado império da cultura fitness com 
exaltação à aparência e à visualidade: é preciso parecer jovem 
e, sobretudo, mostrar-se, exibir-se e ainda comparar-se aos 
demais. Guita Debert (1999) ao focar a questão da (re)constru-
ção da velhice hoje, chama atenção para a heterogeneidade do 
envelhecimento e suas várias configurações e arranjos sociais. 
A autora destaca uma característica denominada de “dupla 
vulnerabilidade” ao relacionar idosos e as chamadas minorias, 
entre elas, os idosos negros, os de classe baixa e ainda os ido-
sos “muito idosos”, isto é, a partir de oitenta anos de idade. Nes-
te estudo, a minoria investigada foram os idosos gays.

Gay e Velho: Eu?

 De uma maneira geral é possível considerar que as dife-
rentes repercussões acerca da crescente visibilidade gay; a luta 

4 Compreendidas como “(...) práticas sociais que instituem tanto o objeto de que falam, o 
discurso, como o comportamento apreendido pelo visível, o não-discursivo” (FOUCAULT, 
1995, p.56). Assim, constituem-se regras históricas, no tempo e no espaço, que definem 
uma época e um ou mais grupo social.
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por direitos humanos e sociais; os problemas de auto-aceita-
ção, rejeição e sofrimento sobre o revelar, ou não, a homosse-
xualidade, aliadas às tensões decorrentes dos relacionamen-
tos afetivo-sexuais; configuram-se como as dinâmicas mais 
significativas encontradas em grande parte das pesquisas e 
estudos (FRY; McRAE, 1985; McRAE, 1983; PERLONGHER, 
1987; TERTO JÚNIOR, 1989; PARKER, 1998 e 2002; GREEN, 
2000; CÂMARA, 2002; TREVISAN, 2004; CARRARA, 2004; 
MELLO, 2005; SIMÕES, 2009; SIMÕES; FACCHINI, 2009). 

A temática da velhice e o processo de envelhecimento 
ainda são pouco explorados no estudo das homossexualida-
des, sobretudo a masculina, principalmente em publicações 
nacionais. Na medida em que fui me aprofundando aos estu-
dos de Gênero e Sexualidade e, sobretudo, do recorte investi-
gativo acerca das masculinidades, aliado a uma quase ausên-
cia de bibliografias, em língua portuguesa, que contemplassem 
o processo de envelhecimento de gays e lésbicas, percebi que 

(...) essa revisão aponta para várias lacunas 
dentro da literatura, há muito poucos esboços 
de pesquisas qualitativas e muitas populações 
ausentes nas pesquisas, incluindo deficientes, 
homossexuais, culturas diversas e aqueles me-
nos saudáveis (GARDNER, 2006, p 77).

Só recentemente alguns grupos e seminários temáti-
cos em Congressos passaram a investir no tema a partir da 
década de 90. Antônio Cristian Paiva ao refletir sobre esta 
questão destaca que se poderia 

“(...) apontar as lacunas nos estudos sobre gera-
ção e sexualidade e, num grau mais elevado ain-
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da de dissociação, nos estudos sobre geração e 
sexualidades periféricas, as quais divergem do 
ideal normativo da matriz heterossexual, fami-
lista por definição (...) Se consultarmos as estu-
dos sobre velhice no Brasil, verificaremos, como 
regra geral, o silêncio a respeito do envelheci-
mento homossexual” (PAIVA, 2009, p.199).

Fábio Silva e Rosilene Montenegro (2012) além de 
compartilhar da constatação de PAIVA (2009), buscaram 
investigar as representações de homossexuais idosos em 
publicações homoeróticas brasileiras. Os autores destacam 
que na contemporaneidade, mais do que em épocas passa-
das, a homossexualidade (ainda) está associada à ideia do 
“ser jovem”, não apenas localizada no rosto, mas no corpo 
todo. Ao analisar as publicações Sui Generis, G Magazine, 
Júnior e DOM o estudo mostrou que

“(...) mesmo sendo publicadas para um público 
específico, os periódicos, raramente, oferece-
ram espaço em suas páginas para falar sobre os 
homossexuais idosos (...) Mesmo estando inse-
ridos de diferentes formas e momentos na his-
tória pela afirmação e visibilidade da identida-
de homoerótica, para os homossexuais idosos, 
quase sempre, é oferecido o silêncio, o não-lu-
gar, pois entre os vários preconceitos existentes 
entre os homossexuais, estão aqueles contra 
os que dão “pinta”, isto é, que possuem trejeitos 
femininos, e entre aqueles que são “bichas ma-
riconas”, ou seja, homossexuais velhos” (SILVA; 
MONTENEGRO, 2012, p.06).  
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Na coletânea de textos “Sexualidade e Saberes: con-
venções e fronteiras”, organizado por Sergio Carrara (2004), 
Julio Simões contribui especificamente com esta temática 
ao relacionar a homossexualidade masculina e o paradigma 
do Curso da Vida (Life Course) abordando as representações 
do processo do envelhecimento homossexual masculino. 
Ao referir-se às concepções tradicionais acerca da velhice 
ocidental e aos valores disseminados na cultura de consu-
mo contemporânea, o que ainda prevalece é a associação 
com a morte, o declínio, a finitude, perdas e depressão, ou 
seja, tudo àquilo que se vincula à concepção de corpo pre-
dominantemente biológica e produtiva. O quadro complexi-
fica-se ainda mais quando o envelhecimento homossexual 
masculino tem como pano de fundo os centros urbanos e as 
metrópoles, onde na chamada “cultura gay masculina” im-
pera o interesse da beleza e juventude dos atributos físicos, 
da moda e de um mercado sexual hierarquizado (SIMÕES, 
2004). Este autor reflete ainda sobre o aparecimento do que 
chama de “envelhecimento precoce” atribuído aos gays na 
faixa dos 30 a 40 anos de idade onde começam a enfrentar 
e a sofrer a crise do envelhecimento. Preocupações sobre 
estar e/ou ficar sozinho, o medo da solidão, a ausência da 
visibilidade acerca de uma velhice feliz, a valorização da cul-
tura da beleza e da juventude e a falta de uma preparação 
para a velhice foram alguns relatos de uma pesquisa sobre o 
processo de envelhecimento gay. Nas palavras do autor al-
gumas reflexões acerca da temática

Quando é, por exemplo, que um gay começa a 
envelhecer? Quando se depara em ‘envelhes-
cência’? Aos trinta? Aos quarenta? Aos cin-
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quenta? A matriz heterossexual nesse sentido 
ajuda a delimitar um campo mais ou menos 
desenhado para essa marcação: envelhece-se 
quando os filhos saem de casa, ou quando ca-
sam, ou quando vêm os netos... Mas quando 
não há esses marcadores geracionais expressos 
na norma conjugal e familiar, quando é que se 
começa a envelhecer? E o que a experiência de 
envelhecer faz mudar a percepção de si, do ou-
tro e do mundo? (PAIVA, 2009, p.201).

Nesta mesma direção a pesquisa de Fernando Pocahy, 
contribuiu para meu próprio aprendizado enquanto pesqui-
sador, nas complexas relações estabelecidas e vivenciadas 
diretamente com o campo e, sobretudo, por sua filiação te-
órica. Ao denominar a cultura em que vivemos de heteros-
sexista e velhicista e acompanhar as experimentações de 
homens velhos em saunas e bares gays, Fernando apontou 
para algumas possibilidades de resistência, possíveis, em 
relação aos discursos hetero e homonormativos, que esbo-
çasse uma “vida criativa”, inspirada nas teorizações de Mi-
chel Foucault. Partilho de sua posição onde esclarece que: 
“(...) me proponho à construção de ‘outro horizonte discur-
sivo’, acompanhando movimentos que nos permitem viver/
pensar a sexualidade do ponto de vista de uma erótica, não 
de uma ‘ciência sexual’” (POCAHY, 2011, p.48).

Já a tese de Claudio Nunes investigou as possibilidades 
(homo)eróticas de homens frequentadores de um espaço de 
sociabilidade gay, também em Porto Alegre, onde acompa-
nhou diversas experimentações sexuais entre homens de 
diferentes idades, além de shows de striptease masculino. O 
público que circulou no espaço pesquisado apresentou várias 



72  |  Seção 1

Homossexualidade(s) e o processo do envelhecer: entre a sala e a rua

possibilidades de interação de maneira a resistir às práticas 
homonormativas. O autor presenciou algumas cenas sexuais 
entre jovens e idosos e outras onde o “estar fora” da cena tam-
bém indicou significativo potencial erótico e prazeroso.

(...) penso que sujeitos com mais idade e outros 
que estão afastados dos padrões normativos 
de beleza – barrigudos, baixa estatura, magri-
celos, peludos, obesos, mutilados – são poten-
cialmente excitáveis e excitantes também em 
contextos de orgia, contagiados e contagiantes 
em meio a outros corpos e envolvidos em trocas 
sexuais. Como a cena parece sinalizar, na escu-
ridão do ambiente, estes também são “corpos 
que importam” (NUNES, 2012, p. 101)

O trabalho de Gustavo Saggese investigou como al-
guns homens de 26 a 42 anos, das camadas média e baixa 
do Rio de Janeiro, percebiam e enfrentavam as estratégias 
de manipulação no coming out. A pesquisa apontou, por um 
lado, por um anseio por reconhecimento, por aceitação e 
respeito e, por outro, a existência de alguns medos e receios 
que a ideia do assumir-se e da visibilidade poderiam trazer, 
suas tensões e possíveis enfrentamentos. Sob este aspecto 
o autor destaca que a

(...) literatura política que sucedeu o episódio de 
Stonewall parecia apontar diretamente para o 
problema, sugerindo a existência de um ‘armá-
rio’ onde muitos homossexuais ainda se escon-
diam a fim de evitar represálias da sociedade. 
Essa mesma literatura apontava para a necessi-
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dade de sair dele (coming out) como a única for-
ma de legitimar as demandas por direitos e re-
conhecimento público (SAGGESE, 2009, p.32).

A questão da política do armário foi articulada com as 
repercussões da idade no estudo de Daniel Santos e Fernan-
do Filho, os quais buscaram investigar de que modo a ho-
mofobia regula a existência e o trânsito “entre os armários” 
de pessoas ditas homossexuais (SANTOS; FILHO, 2011). Ao 
problematizar as narrativas de quatro pessoas de diferentes 
idades: 18, 24, 36 e 61 anos de uma cidade do interior paulis-
ta, os autores compreenderam suas análises de regulações 
do armário a partir de linhas inspiradas em três platôs5: 1) o 
Armário trancado com cadeado – Linhas Duras; 2) o Armá-
rio de portas fechadas (ou encostadas) – Linhas Flexíveis; 
e 3) o Armário aberto – Linhas de Fuga. Nesta pesquisa os 
desejos e afetos dos homens investigados oscilaram entre 
diferentes percepções e vivências. Entre elas: o medo e o 
silenciamento de possibilidades de expressão e de socia-
bilidades; as negociações possíveis entre o sair e o entrar 
no armário buscando ensaiar estratégias de expressão dos 
desejos, ainda que ligadas a atividades consideradas como 
“marginais” como banheiros públicos, bares e festas pontu-
ais, além do uso da internet e do recurso de viagens; e, final-
mente, a criação de novos universos que procuram escapar 
à regulação do armário os quais permitem construir “pro-
cessos de subjetivação, de reinvenção de si, de produções 
ético-estéticas da existência” (SANTOS; FILHO, 2011, p.14). 
Estes últimos, referentes às linhas de fuga do armário aber-

5 Segundo DELEUZE e GUATTARI (1999).
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to remetem-nos a posturas de resistência às imposições 
hetero/homonormativas e à abertura de caminhos outros 
que permitem a circulações de desejos e de experimenta-
ções homoeróticas capazes de driblar os efeitos da moral, da 
normalidade, da homofobia e do sexismo.

No grupo, as duas principais questões discutidas fo-
ram a metáfora do armário (Coming out) e o relação com o 
processo do envelhecimento. Momentos de auto-rejeição 
e certo isolamento social a partir da vida adulta marcaram 
algumas passagens extremamente desagradáveis e dolo-
rosas para alguns integrantes. Sentimentos de culpa e/ou 
vergonha, estratégias para esconder a homossexualidade, a 
busca por terapias e amigos foram recorrentes nos depoi-
mentos da maioria dos mesmos.

“Sem dúvida, o meu processo da homossexualidade 
foi muito sofrido, muito difícil, eu tive muita dificuldade de 
me aceitar, pra mim era horrível, eu não consegui nem me 
olhar no espelho. Eu venho de uma família muito repressi-
va, eu passei por todo esse processo de auto-rejeição, de 
vergonha de mim mesmo, de autoestima baixa. Claro que 
o Espiritismo me ajudou muito e a terapia também, mas 
eu acho que o grupo foi fundamental, o grupo me alertou 
pra várias coisas, o grupo me deu suporte emocional pra eu 
avançar nisso”  (Coordenador, 62 anos).

Após conhecer a trajetória do grupo foi interessan-
te o fato de que a maioria dos integrantes, especialmente o 
núcleo velho, considerou-se como “enrustido” em suas re-
lações, ou seja, relataram que as pessoas, principalmente 
familiares mais próximos e colegas de trabalho, não sabiam 
de sua homossexualidade e que eles mesmos procuravam 
não verbalizá-la. Por outro lado, pude perceber certa preo-
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cupação e até mesmo uma espécie de incentivo e necessi-
dade em falar, em confessar sobre a homossexualidade para 
algumas pessoas, em alguns momentos, como se esta visi-
bilidade advinda de uma “revelação gay” funcionasse como 
um caminho para aliviar certos sofrimentos e/ou constran-
gimentos vividos pelos participantes. 

“Às vezes perguntam aquela velha história: quando é 
que vai casar? Na família eu não tenho problema porque 
eu não me assumo né? Antes eles soltavam piadinha, mas 
hoje não” (Arlindo, 58 anos).

O processo da visibilidade e do enfrentamento de possí-
veis conseqüências decorrentes de uma “revelação” diante de 
algumas ou várias pessoas e/ou contextos diferenciados confi-
gura-se, em muitos casos, problemático e contingencial. Eve Se-
dgwick, poeta e crítica literária, em seu clássico estudo “A Epis-
temologia do Armário” (Epistemology of the Closet), reflete que

A epistemologia do armário não é um sistema 
nem datado nem um regime superado de conhe-
cimento. Embora os eventos de junho de 1969, e 
posteriores, tenham revigorado em muitas pesso-
as o sentimento de potência, magnetismo e pro-
messa de auto-revelação gay, o reino do segredo 
revelado foi escassamente afetado por Stonewall. 
De certa maneira, deu-se exatamente o oposto. 
Para as antenas finas, o frescor de cada drama de 
revelação gay (especialmente involuntária) parece 
algo ainda mais acentuado em surpresa e prazer, 
ao invés de envelhecido, pela atmosfera cada vez 
mais intensa das articulações públicas do (e so-
bre o) amor que é famoso por não ousar dizer seu 
nome (SEDGWICK, 2007, p.21).
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A partir deste contexto de afirmação e visibilidade, de 
cenas de violência e agressão, quais caminhos apostar? É 
possível sair da dicotomia revelar-esconder? Como articu-
lar outras possibilidades sem recorrer a extremos? Talvez 
esses receios levaram o grupo a se desvincular do espaço 
constituído pela militância (Nuances e Somos) e migrar para 
um espaço mais “seguro” e, de certa forma, escondido, de 
suas casas. É como se os integrantes do grupo preferissem 
ficar nos bastidores, a atuar como protagonistas em ações 
militantes em espaços públicos. É como se o grupo, nes-
te sentido, funcionasse como uma espécie de “janela” para 
o mundo. Esta janela poderia fazer parte de um “armário” 
onde, apesar de bem informados sobre o movimento LGBT, 
os integrantes do grupo preferem ficar na sombra, ao longe, 
assistindo, ainda que muito bem informados dos aconteci-
mentos e demandas sociais.

Entre a Sala e a Rua: Sociabilidades (im)possíveis

Mesmo não participando de grupos organizados em 
defesa dos direitos da comunidade LGBT, tão pouco das 
causas associadas à militância gay, mais diretamente, os in-
tegrantes do grupo acompanharam os principais eventos e 
decisões jurídicas sobre a conquista referentes à legislação. 
De fato, eles mostraram-se bem informados sobre a pauta 
dos direitos humanos e sexuais e também acompanharam, 
sem se envolver diretamente, a constituição e a trajetória do 
chamado “Movimento Homossexual Brasileiro”. 

“A gente tem uma perspectiva de ampliar isso para ou-
tros segmentos pois o convívio é muito rico, temos vontade 
de convidar outras pessoas que participam da vida lgbt que 
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a gente não pode porque é um grupo privado que fica com-
plicado né? Como é que vamos convidar um garoto de pro-
grama para dentro de casa? Pode ser um preconceito mas 
sei lá, enfim...Até entre nós os gays mais novos que entram a 
gente tem um cuidado de ver mais ou menos se a pessoa tem 
uma cabeça mais ou menos, eu noto isso” (Ricardo, 57 anos).

Ficou evidente que seus integrantes preferiram conti-
nuar discutindo suas questões entre eles, em suas próprias 
casas e, em algumas reuniões especiais, convidar algumas 
pessoas mais engajadas politicamente, e diferentes do seu 
contexto, para dialogar com o coletivo. Essa discussão entre 
abrir e continuar fechado gerava muita polêmica no grupo, a 
maioria sempre preferia continuar com a referida dinâmica.

“Por que o grupo até hoje não se formalizou como gru-
po politicamente inserido no contexto de defesas dos nos-
sos direitos e deveres? Por quê? Porque tem pessoas que 
têm medo, Por que abriria tudo, e eu faço parte dessas pes-
soas, eu tenho medo que nessa abertura agente perca esse 
contato afetivo entre nós e que é uma realidade e até se 
pensou numa alternativa assim: vamos fazer o nosso gru-
po e vamos abrir esse outro grupo, vamos levar a nossa ex-
periência para um grupo maior. Nós manteríamos o nosso 
ti-ti-ti entre nós, o clube do bolinha ou da luluzinha, e num 
outro horário vamos abrir porque a gente vê tantos gays 
e jovens com situações tão complexas hoje em dia que eu 
acho que como a gente se reforça na amizade das pessoas 
e no próprio grupo né?” (Ricardo, 57 anos).

Ainda que confortáveis com as reuniões dentro de suas 
casas, desde os primeiros encontros que presenciei estes 
homens ensaiaram outros momentos extrarreuniões, em 
ambientes distintos, que poderiam permitir relações mais 
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próximas entre si, uma vez que os encontros quinzenais, em 
suas casas, não ofereciam um aprofundamento maior de 
vínculo, entre todos do grupo, segundo a maioria deles. Esta 
foi uma queixa recorrente do grupo. Geralmente o desejo 
coletivo mostrou-se direcionado a duas questões: uma re-
lacionada a encontros de lazer ou festivos, em bares, boates, 
encontros para almoçar ou jantar, idas a teatros ou exposi-
ções; e outra se referiu ao planejamento de pequenas via-
gens, a partir de roteiros turísticos específicos. Mesmo com 
inúmeras reclamações entre os integrantes e solicitações de 
se reunirem em outros locais, poucas ações foram concreti-
zadas neste sentido. Na maioria das vezes uma iniciativa in-
dividual sobre algum programa específico conseguiu reunir 
poucos integrantes em alguns momentos tímidos, isolados, 
o que nomeei de “subgrupos”, se pensarmos na totalidade 
de seus integrantes. No entanto, quando o assunto foi orga-
nizar a confraternização de final de ano, o grupo conseguiu 
se mobilizar e realizou três encontros significativos: dois al-
moços e uma confraternização em um bar do circuito gay da 
cidade. Cabe destacar que a maioria do grupo relatou que 
se sentiram mais à vontade nos encontros do almoço, ao ar 
livre, à confraternização no bar gay. Mais uma vez, a ideia de 
uma visibilidade gay foi evitada pelo grupo.

Muitos integrantes concordaram que seus comporta-
mentos mudam de acordo com os lugares que frequentam, 
que é preciso ficar mais vigilante em locais públicos, entre 
desconhecidos e também com familiares e colegas de tra-
balho. Ou seja, as negociações entre sair ou permanecer no 
armário configuram-se como contingentes, são relativas a 
certos lugares e pessoas. E ainda, no grupo pareceu-me que 
não se pode “chamar a atenção demais”, exageros na ora-
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lidade e na expressão corporal são condenados, é preciso 
ser discreto e isto requer certos investimentos. Percebi, no 
entanto, uma noção de hierarquia entre os participantes do 
grupo em relação à visibilidade gay e aos comportamentos 
compartilhados no momento das reuniões.

“Assumir, não! Com ninguém da minha família, nem 
com primo, irmão, nem pai nem mãe, nunca me assumi, 
nunca me perguntaram. Eu gostaria que a família soubesse, 
mas eu acho que os meus pais não têm cabeça pra aceitar 
esse tipo de coisa, é uma criação antiga, né? Eu nunca gos-
tei de roupas espalhafatosas, afeminadas não, não é o meu 
estilo” (Arlindo, 58 anos).

“Eu assumir isso aí... não dá... e olha que eu estou numa 
escala cinco e já evolui um pouco. Eu acho que tolhe e limita 
muito. Se fosse antes, no passado, falaria, mas hoje, agora não, 
eu praticamente já pendurei as chuteiras” (Otávio, 59 anos).

De acordo com os relatos percebi certa expectativa de 
que, ao assumir-se, se abriria possibilidade para acontecer 
grandes conflitos, até mesmo escândalos, e que de certa for-
ma eles seriam os culpados por discussões geradas, princi-
palmente, na família. O fato de algumas pessoas saberem 
e outras não, pode apontar para certa “neurose” de alguns 
informantes, o que denotaria em uma espécie de saber e 
postura de si, construídos socialmente, que se adapta e se 
transforma socialmente. 

Esta atenção direcionada ao chamado “segredo aber-
to”, mostra-se elástica, uma vez que muitos gays acabam 
por construir novos armários toda vez que se deparam com 
a ampliação de sua sociabilidade, exigindo, assim “(...) novos 
levantamentos, novos cálculos, novos esquemas e deman-
das de sigilo ou exposição. Mesmo uma pessoa gay assu-
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mida lida diariamente com interlocutores que ela não sabe 
se sabem ou não” (SEDGWICK, 2007, p.21). A fronteira entre 
assumir ou não foi discutida e problematizada em inúmeros 
momentos no grupo, uma das questões colocadas foi a se-
guinte: “Quais os benefícios que teríamos em nos assumir, 
publicamente”? Conforme apontou Eve Sedgwick, viver “(...) 
no armário, e então sair dele, nunca são questões puramente 
herméticas. As geografias pessoais e políticas são, antes, as 
mais imponderáveis e convulsivas do segredo aberto” (SE-
DGWICK, 2007, p. 39).

Algumas viagens foram citadas como parte da socia-
bilidade destes homens. A maioria do grupo afirmou, so-
bretudo no momento das reuniões, não frequentar saunas, 
bares ou boates declaradamente gays. Abaixo seguem rela-
tos do sistema de afinidade pelos subgrupos e sua dinâmica 
para além dos encontros nas reuniões.

“Existem grupos por afinidade, por exemplo, o Fábio e 
o Alejandro moravam vizinhos e um só anda aonde o outro 
vai. Então tem grupos composto por duas ou três pessoas, 
o Coordenador e o Arlindo que moram perto, um encontra 
com outro e nós nos comunicamos por telefone. Quando eu 
estou meio deprê eu ligo primeiro para o Coordenador ele 
sempre me liga também pra irmos a eventos culturais. Ele 
sempre deixa recado na secretaria eletrônica e nos encon-
tramos em atividades culturais” (Robson, 71 anos). 

“Tenho contato mais com o Fábio e o Marcos, já via-
jamos juntos e ficamos mais amigos, são a minha maior 
afinidade no grupo. Computador, televisão, não saio mui-
to, e alguma viagem, sauna, conheço bem o circuito, é meu 
ramo, eu conheço! Vou mais na C. e na P. Então pra mim é 
melhor, não tem michê, não gosto de michê, é uma mistura 
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também de casados. Não saio à noite. Saio com o Fábio no 
parque, só nós três: o Fábio, o Marcos e eu; curto cinema 
nos shopping, já fui de rua, mas agora não. Na sauna eu 
vou sozinho, com o Fábio, não tenho problema nenhum em 
ir durante o dia. Tem lugar gay pra ir, mas eu não participo, 
é muita gurizada, Pra mim não dá, não acho graça nenhu-
ma, não tem um bar de coroas, eu prefiro coroas, de 50 pra 
cima, detesto jovens. Além da sauna não tem muito lugar 
pra ir, eu sei do grupo dos ursos, mas não participo” (Ale-
jandro,64 anos).

Para alguns integrantes foi recorrente certa reclama-
ção da noite gay de Porto Alegre onde, de acordo com al-
guns relatos dá a sensação de que antigamente, no período 
de sua juventude tudo era melhor. Algumas falas, muitas 
vezes, soaram quase como um bordão ou clichê da noite 
porto-alegrense que não se tem lugar agradável para sair e 
que, de fato, não há lugar para gays velhos.

O Grupo como uma Heterotopia

 Em mais de uma reunião os integrantes do grupo le-
vantaram a possibilidade de, a médio prazo, passarem a mo-
rar próximos uns dos outros a fim de continuar convivendo 
e de prestar auxílio a alguém quando necessário. Os infor-
mantes mais velhos comentaram fazer planos para residir 
em um mesmo condomínio para ficar ainda mais próximos. 
As relações de parceria e de aliança foram destacadas por 
todos que afirmaram se fortalecer conforme o tempo passa-
va e os vínculos eram aprofundados.

“Tu foste naquela que eu chorei? Sabe que eu, normal 
assim, jamais ia falar sobre um problema meu, mas eu gosto 
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muito de vinho branco suave, ele não deixa o cara bêbado, ele 
solta, relaxa, mas não no sentido agressivo, e ali eu via tudo e 
sabe de uma coisa eu vou contar mesmo. É o caso da minha 
mãe que marcou muito e cada vez que eu lembrava me dava 
um calafrio. E na hora que você solta isso para o grupo o pro-
blema já é do grupo, não é mais meu, é do grupo! Até o Coorde-
nador me disse: você me chocou!” (Robson, 71 anos).

“No início o grupo me ajudou bastante, Alberto, Fá-
bio, serviu de contato, se não fosse o grupo eu não sei o que 
seria. Hoje eu gosto mais de escutar, de aprender, a gente 
aprende muitas coisas observando e escutando os outros. 
Antes eu era muito fechado e não saía por causa do meu 
companheiro, ele era muito reservado e não deixava, essa 
vida de ir à sauna e boates jamais!” (Alejandro, 64 anos).

Neste sentido, compreendi que o grupo constrói e ali-
menta um movimento “para dentro”, isto é, de ajuda e de au-
xílio mútuo, e que isto se mostrou um pouco diferente da 
ação militante que se constitui sempre “para fora”. A partir 
dos relatos parece que os militantes já são/estão “resolvi-
dos” e por isso lutam e necessitam de uma sociabilidade 
extremamente visibilizada, ao contrário deles. Ao mesmo 
tempo em que o grupo observa e acompanha o para fora, a 
ênfase de sua dinâmica configurou-se extremamente para 
dentro, para o cuidado de si. Meus colaboradores, principal-
mente os seis integrantes do núcleo velho, não são capazes 
de fazer o que os jovens gays fazem atualmente, no senti-
do da visibilidade e da rapidez do processo do assumir-se. 
Seu contexto e trajetória históricos foram outros. Ao mesmo 
tempo apresentam muita dificuldade, e sofrimento, na ten-
tativa de criar modos e modelos próprios de vida, de socia-
bilidade em que sejam mais felizes e coerentes ao seu modo 
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de vivência e percepção de mundo. Neste sentido, a inven-
ção deste grupo, pelo seu coordenador, jornalista, abriu no-
vas possibilidades de relações, tanto na sala e na rua.

Para os integrantes do grupo e, sobretudo para o co-
ordenador, as reuniões precisam servir para compartilhar 
experiências e minimizar sofrimentos pessoais. Este, nos 
momentos de entrevista, citou vários exemplos de outros 
homens, mais jovens, que já passaram e foram auxiliados 
pelo grupo. Esta função missionária aliada à questão da 
amizade parece apontar para o grupo como um lugar de só-
lidas relações de apoio e de suporte, algo para além do fútil 
e da provisoriedade. A ideia de autoconhecimento, do pro-
cesso e da necessidade de assumir-se como uma promessa 
em busca “da felicidade” caracterizou o grupo desde o início 
do trabalho de campo. Mesmo não se reconhecendo como 
um grupo de autoajuda, as experiências pessoais dos par-
ticipantes foram constantemente estimuladas pelo coorde-
nador do grupo e reforçadas por alguns integrantes quando 
se questionam entre si sobre as dificuldades enfrentadas ao 
longo na vida.

Procuro apontar algumas possibilidades que este gru-
po de homens, sobretudo os do núcleo velho, ensaiou a res-
peito de seus desejos, experimentações sexuais, para além 
da pedagogia homonormativa presente no grupo, e da bus-
ca pelo prazer, as quais relaciono com o que Michel Foucault 
chamou de desenvolvimento de uma arte erótica (ars eró-
tica), nesse trabalho, uma erótica do envelhecimento. Com 
isso busco mostrar que apesar da potente presença, e do co-
mando do coordenador, e de parte do próprio grupo, sobre 
os modos mais recomendáveis de viver a homossexualida-
de, percebi algumas resistências e até pequenas subversões 
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em algumas iniciativas e atitudes de alguns informantes no 
sentido de estilizar a própria vida. Segundo meus colabora-
dores que frequentavam, quase escondidos, e os que passa-
ram a frequentar saunas relataram-me que era interessante 
e que valia a pena sair de casa e circular pelos ambientes da 
sauna: conversar com outros homens e beber no bar, paque-
rar, assistir outras “transas”, participar ou não delas. Afirma-
ram que poderiam “transar” ou não, que isto fazia parte da 
rotina e dos códigos “de caça” das saunas e que teriam que 
administrar e conviver com isso. Ainda destacaram que, em 
alguns momentos, poderiam conhecer rapazes que prefe-
rissem “coroas” e que isto poderia acontecer e que, segundo 
eles, “seria o ideal”.

“É um momento assim que eu chamo do “chutar o pau 
da barraca”, como tu não tem que dar explicação para nin-
guém, tu tá tranquilo contigo mesmo então foda-se o que es-
tão pensando. Tu vais levando a tua vida como dono do teu 
nariz, isso não tem preço cara! Isso a idade trouxe pra mim, 
embora eu veja pessoas que a questão da idade é muito mais 
complexa, alguns gays que estão se aproximando da terceira 
idade e que estão preocupadíssimos com a decadência física, 
com uma série de coisas. Então assim tu não tens que dar 
mais satisfação pra ninguém isso te dá uma tranquilidade de 
vida que não tem preço” (Ricardo, 57 anos).

Percebi que as sociabilidades e o potencial eróti-
co dos corpos velhos que acompanhei ganharam força e 
maior significação a partir da sensação de pertencimento 
e acolhimento propiciados e oferecidos pelo grupo, onde 
o encorajamento e a determinação para a vivência dos 
prazeres possíveis passaram, na maioria das vezes, pelo, 
e por causa do outro. 
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“Uma vez nós fomos a uma boate e eu nunca tinha ido 
sozinho e não iria, mas fui à convite de dois integrantes do 
grupo, pois tem pessoas que não têm condições ou coragem 
de ir sozinho a bares, boates ou até saunas do movimento 
gay. Ela se sente mais forte, acolhida, porque se acontecer 
alguma coisa ela tem o amigo, tem pessoas pra ajudar, por-
que eu imagino que certas situações do mundo gay é mui-
to complicado para algumas pessoas em função da idade 
também” (Ricardo, 57 anos).

As reuniões do grupo além funcionar como mais um 
espaço de sociabilidade configuraram-se como um verda-
deiro fórum a fim de resolver e de aconselhar a seus inte-
grantes sobre as mais diversas questões vivenciadas por 
eles. Além de experimentar outras relações para além do es-
paço do grupo meus informantes também se esforçaram a 
modificar as reuniões com mais leveza e dimensão artística, 
nomeadas de “Saraus”. Percebi que esta novidade acabou 
não só qualificando os encontros como chamando a atenção 
para o retorno daqueles que não compareciam ao grupo há 
algum tempo. Compreendi que a amizade no grupo circu-
la e se alimenta entre e no interior dos subgrupos, entre os 
novos integrantes e no retorno daqueles afastados de modo 
a conferir, geralmente, outros e novos tons às relações pro-
postas e inventadas por eles.

“Mas se tu tá com 3 ou 4, aí será o “bloco das irenes” 
que chegou e vai arrasar entendeu? É completamente di-
ferente! Eu jamais iria numa boate sozinho mas se estiver 
2 ou 3 do grupo eu estou lá e vou soltar a franga, vou me 
espalhar, vou me sentir à vontade pelo fato de ter amigos 
que estão na mesma condição e na mesma faixa etária que 
eu, pois daria uma boa segurança isso” (Ricardo, 57 anos).
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Francisco Ortega, ao estudar a obra de Michel Fou-
cault, se propõe a aprofundar a dimensão agonística6 e in-
tersubjetiva do cuidado de si7 relacionando-a com a análise 
da amizade onde esta é compreendida como 

“(...) um convite, uma apelo à experimentação de 
novos estilos de vida e comunidade. Reabilitá-la 
representa introduzir movimento e fantasia nas 
rígidas relações sociais, estabelecer uma tentati-
va de pensar e repensar as formas de relaciona-
mento existentes em nossa sociedade, as quais, 
como observa Foucault, são extremamente limi-
tadas e simplificadas” (ORTEGA, 1999, p. 26).

Nesta direção, aposto na concepção de amizade, a par-
tir das teorizações foucaultianas e das proposições de OR-
TEGA (1999; 2002) como uma alternativa, criativa, destas 
relações imaginadas, acerca das práticas e possibilidades 
homoeróticas das relações compartilhadas e inventadas 
pelo grupo investigado. 

“Os gays que participam do grupo se sentem mais 
empoderados, com certeza, pertencer a um coletivo, tro-
car ideias, se auto afirmar enquanto gay. Porque o grupo 
sempre tem, toda reunião, por mais fútil que ela seja, me-
nos elaborada nas questões filosóficas e tal sempre tem um 

6 Relações agonísticas são relações livres que apontam para o desafio e para a incitação 
recíproca e não para a submissão ao outro (ORTEGA, 1999, p.168). 
7 Refere-se à “(...) noção grega, bastante complexa e rica, muito freqüente também, e que 
perdurou por toda a cultura grega: a de epimeléia heautoû, que os latinos traduziram, 
com toda aquela insipidez, é claro, tantas vezes denunciada ou pelo menos apontada, por 
algo assim como cura sui. Epimeléia heautoû é o cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-
-se consigo, de preocupar-se consigo, etc.” (FOUCAULT, 2010, p.4)



Seção 1 | 87

que diz coisas da atualidade sobre as notícias políticas dos 
direitos homossexuais, a gente tá sempre acompanhando, 
durante os 15 dias que a gente não se reúne a gente fica co-
letando na internet e isso reforça pra levar pra reunião, de 
uma maneira fantástica” (Ricardo, 57 anos).

“Por que onde é que eu poderia, solitário nessa cidade, 
arrumar 14, 15 pessoas pra dizer que eu encontrei um cara 
legal na sauna? Sem culpa ou vergonha nenhuma? Fora 
não teria esse espaço, aí tu terias que guardar pra ti essa 
felicidade ou frustração tudo tu terias que ficar pra ti, tu 
vais contar pra quem? Lá não, lá a gente pode dizer olha fiz 
e aconteci, chorei, ou não e as pessoas todas ouvem e isso é 
este ponto importante do grupo, é essa terapia que a gente 
faz, no fundo isso é uma terapia, não é uma terapia clínica 
mas é uma coisa que flui naturalmente, não precisa ter al-
gum medico ou psicólogo, a gente faz isso dizendo besteira, 
há muito tempo!” (Fábio, 62 anos).

  Neste sentido, se pensarmos na ideia de utopia como 
um mundo perfeito e idealizado, este homens, ao contrário, 
buscaram algo que posso aproximar àquilo que Foucault 
chamou de heterotopia – a invenção de outros espaços, di-
ferentes dos habituais, uma forma de contestação à ordem 
vigente, um contraposicionamento. No sentido foucaultia-
no, sabemos que a liberdade jamais é algo que está dado, 
se exercita continuamente no âmbito dos contextos onde 
resistências se mostram produtoras à criação de outros 
modos de vida e de novas possibilidades de experimenta-
ções. Compreendi que o grupo funciona como uma espécie 
de janela, de observatório do mundo onde seus integrantes 
compartilham suas experiências à moda de uma “terapia 
coletiva” e filosofam sobre a(s) homossexualidade(s) e seus 
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desdobramentos, sobretudo suas relações com o proces-
so do envelhecer. A mesma “janela” que observa o mundo, 
“para fora”, observa e “cuida” os próprios integrantes, “para 
dentro”, que ora assume as posições do coletivo, ora assume 
a potente presença do Coordenador. Ou seja, se não se vai ao 
mundo, se traz ele, de alguma maneira, para dentro da sala 
das casas dos informantes.

Assim, posso compreender que as rotinas e os rituais 
do grupo, ou seja, seus movimentos e tensões acabam por 
dar, constantemente, vitalidade ao mesmo e praticamente 
garantir “o futuro” da Oficina da Gente. A recente entrada 
dos novos integrantes aponta nesta direção. Ao comparti-
lhar sua experiência sobre o processo de envelhecimento, 
no coletivo, além de reforçar algumas representações da 
figura do velho, no Brasil contemporâneo, seus integrantes 
têm a oportunidade de inventar outras possibilidades e de 
ressignificar a própria velhice. Ao articular o processo de 
envelhecimento com a questão da amizade compreendi ser 
possível ensaiar e promover novos modos de envelhecer, 
produtores de prazer e de um cuidado de si, ético, baseado 
em relações intersubjetivas.  
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(Trans)envelhecimento: 
Modos de Vida na (Trans)

contemporaneidade

Francisco Francinete Leite Junior

Introdução

O estudo aqui apresentado origina-se de uma pes-
quisa de mestrado intitulada Travestilidades e Envelhe-
cimentos: Cartografando Modos de vida na Transcon-
temporaneidade1 desenvolvida no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de For-
taleza (UNIFOR) e do Laboratório de Estudos e Pesquisas 

1  O termo transcontemporaneidade, é utilizado para designar o momento histórico vi-
venciado na atualidade, no âmbito do qual as transformações profundas que vêm se ma-
terializado no sistema de produção econômica estão produzindo alterações também nas 
estruturas sociais e econômicas tradicionais, tais como o Estado, a família e os gêneros.
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Multiversos: corpo, gênero e sexualidade nos processos de 
subjetivação2. Com isso, buscamos compreender a produ-
ção de performatividades de gênero e as experimentações 
da sexualidade na experiência interseccional3 da traves-
tilidade e envelhecimento em contextos fortalezenses. Os 
pressupostos teórico-metodológicos que sustentam este 
estudo abrangem perspectivas discursiva-desconstrucio-
nistas, por compreender-se que os discursos atravessam os 
sujeitos, possibilitando-lhes a realização de um exercício de 
desconstrução que os conduz à feitura de um movimento de 
dobra sobre si mesmos. Repensando-se a normatização e a 
naturalização dos discursos hegemônicos, tão presente nas 
produções dos pesquisadores, recorre-se também aos es-
tudos pós-estruturalistas de base foucaultiana, comum nos 
debates pós-modernos, bem como às teorizações queer. A 
Cartografia também está presente, possibilitando pensar de 
forma rizomática as problemáticas que povoam tal seara e 
induzindo a acompanhar movimentos e deslocamentos dos 
sujeitos nas vivências de seus desejos e prazeres.

As Apostas no Método

Para falar de Cartografia como princípio de um mé-
todo preciso suspender a abordagem de algumas concep-

2 Coordenado na época pelo Professor Fernando Pocahy, orientador da dissertação. 
3 Intersecção é um conceito/prática que aponta para as articulações entre marcadores 
sociais e será melhor  discutido mais adiante. Porém pode-se adiantar que se trata de 
conceito importante neste estudo, porquanto compreendido como prática-conceito que 
apresenta a capacidade de articular diferentes formas de dominação e posições no to-
cante à desigualdade produzida pelos discursos, possibilitando articular os distintos 
marcadores sociais de identidade e diferença, favorecendo, assim, a problematização dos 
processos de subjetivação na pós-modernidade (Pocahy, 2013).
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ções clássicas da noção de método e de epistemologia da 
ciência. Para essa, o conhecimento é produzido a partir de 
uma ação ativa do sujeito sobre o objeto pronto à espera de 
ser compreendido. Para dar conta do objeto pensado é im-
prescindível que eu realize sustentação teórico-metodoló-
gica que me possibilite lançar-me sobre ele com subsídios 
adequados, e a Cartografia se apresenta como promissora 
nessa empreitada, inspirando-me a pensar metodologica-
mente o “objeto de estudo”.

A princípio considero pertinente ressaltar que a teoria 
e a prática estão intrinsecamente relacionadas, reiterando a 
posição de Foucault, segundo Fischer (1996) um dos pensa-
dores que jamais separa teoria e prática, por entender essa 
associação como uma necessidade vital, devido à precarie-
dade do discurso. Assim, vivê-lo como processo possibilita-
-nos realizar transformações.

A Cartografia contribui com a ideia de movimento, 
permitindo acompanhar trajetórias e compor um mapa em 
movimento, permeado por desejos, percebidos enquanto 
fluxos que transbordam e se desenvolvem durante a cami-
nhada. O limiar é algo sempre presente nesse método, em 
um constante reconstruir-se diante do objeto que atraves-
sa o pesquisador, e tem no provisório, no temporário, a sua 
marca. Rolnik (1989) considera o cartógrafo um verdadeiro 
antropófago, vivendo de expropriar-se e se apropriar, devo-
rar e desovar, numa constante desconstrução. 

Nesse contexto, a Cartografia acompanha os proces-
sos de produção de subjetividades que se desenvolvem na 
contemporaneidade, apresentando-se como uma perspec-
tiva possível e diferente dos métodos visualizados até o mo-
mento. O cartógrafo, por conseguinte, claramente se afeiçoa 
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e se orienta pela capacidade de afetar e ser afetado. A afe-
tação a que aqui me refiro é pensada em consonância com 
o pensamento de Fonseca, Nascimento e Maraschin (2012), 
para quem algo aciona um ponto fraco na gente. O ato de 
afetar, portanto, denuncia que algo está acontecendo e que 
nosso saber é pequeno diante do que temos a conhecer. Si-
naliza, assim, a força de expansão da vida e da atividade que 
podemos nos permitir viver. 

O ambiente que serviu de lócus para esta pesquisa foi a 
Região Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará, aonde 
nos dirigimos em busca de espaços de socialização que nos 
permitissem estabelecer contato direto com as interlocutoras 
e observar a dinâmica dos próprios espaços, passíveis de se-
rem visualizados, sentidos e afetados pelas performatividades 
de gênero e experimentações da sexualidade na experiência da 
interseccionalidade da travestilidade com o envelhecimento. 

O ponto de partida foi o Centro de Referência Janaína 
Dutra é um equipamento vinculado à Coordenadoria de Po-
líticas para a Diversidade Sexual da Secretaria Municipal de 
Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza. O 
Centro permitiu aproximar-me de vítimas de discriminação 
e violência motivada pela orientação sexual e/ou identida-
de de gênero, assim como articular e consolidar a Rede de 
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos LGBT, razão pela 
qual se disponibilizou a facilitar a aproximação de pessoas 
que, por sua vez, indicaram outras, a partir do emprego da 
técnica snowball (bola de neve).

Durante a fase de campo da pesquisa não me descui-
dei de levar em consideração a sua mutabilidade (algo não 
definido ou determinado) e a consequente flexibilidade que 
eu deveria manter nesse momento de produção, buscando 
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subsidios em Sade, Ferraz e Rocha (2013) para pensar que 
as pesquisas de campo estão frequentemente voltadas para 
grupos específicos, os quais apresentam experiências sin-
gulares, muitas vezes marcadas por muitas dificuldades, e 
até mesmo por sofrimento. Numa investigação cartográfica, 
conhecer tais experiências equivale a transformá-las, o que 
coloca o desafio de pensar qual é o rumo a ser dado à inter-
venção e como fazer. Os sentidos adquiridos pela pesquisa 
dependem dos modos como o seu processo é incorporado, 
isto é, dos modos de sentir e agir mobilizados.

 Os procedimentos utilizados por uma pesquisa podem 
reforçar frustrações e dificuldades, podem mobilizar expe-
riências que não são compartilhadas e, ao mantê-las isola-
das, não contribuem para que sejam encarnadas em modos 
de ação mais potentes. Mas também é possível construir dis-
positivos que reconheçam a experiência do outro, que contri-
buam para a emergência de novas subjetividades, de novas 
possibilidades de ação e de conexão com o mundo. Na pes-
quisa citada acima, por exemplo, há uma aposta na potência 
inventiva das variações dos modos de existir sem ver (Mo-
raes e Kastrup, 2010). Não se trata de negar que haja limita-
ções impostas pela ausência da visão, mas sim de fazer exis-
tir a variação, de conferir um estatuto de positividade a essa 
dimensão de variação, de forma que as linhas que separam 
eficiência e deficiência sejam nuançadas e embaralhadas.

Minha vivência em campo oportunizou a compreensão 
da inseparabilidade entre o conhecer e o fazer, entre o pes-
quisar e o intervir, presente na afirmação de Passos e Barros 
(2012) de que “toda pesquisa é intervenção.” (p. 17). 

Para acompanhar o desenvolvimento da investigação 
optei por “habitar” um espaço que ainda se materializará 
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neste texto na medida em que eu for descrevendo minha in-
serção no campo, e que considero como um território não 
somente no seu sentido geográfico e espacial, mas também 
numa acepção mais ampliada, que por vezes pode extrapo-
lar os sentidos “concretos” puramente visíveis e imediatos, 
como para Rolnik e Guattari (2011), que concebem o territó-
rio tanto como um espaço vivido quanto um sistema perce-
bido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. 

Os sujeitos nesta pesquisa, aqui denominados de inter-
locutoras, em número de três, escolhidas, através da técni-
ca de snowboll, de forma intencional e por conveniência, são 
comprendidos como seus contrutores e constituintes. Elegi 
como critérios de inclusão das interlocutoras na pesquisa que 
se intitulassem como travestis, apresentassem idade superior 
a 50 anos e residissem na Região Metropolitana de Fortaleza. 
Considero relevante esclarecer que preteri o critério de carac-
terização do sujeito idoso da Organização Mundial da Saúde 
(60 anos ou mais em países em desenvolvimento e 65 anos ou 
mais em países desenvolvidos) em prol de uma idade aproxi-
mada. Assim contamos com três interlecutoras, denominada a 
partir literatura cearense como Iracema , Aurélia e Luciola. 

Os procedimentos metodológicos propostos para a 
produção dos dados no âmbito desta pesquisa articularam-
-se num contexto de fala livre, problematizando corpo, gê-
nero e sexualidade em intersecção com o fator geracional, 
buscando interlocução com pessoas vivendo a interpelação 
discursiva da travestilidade. 

Conhecedor de que cada técnica de “coleta” de dados 
apresenta especificidades e adequações de acordo com o 
objeto de estudo selecionado, buscando acompanhar as mo-
vimentações e resistências das travestis diante das produ-
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ções discursivas optei por utilizar os diários de campo, fruto 
do contato com as interlocutoras no período de setembro de 
2014 à março de 2015, ocasiões em que registrei as obser-
vações, sensações e sentimentos em caderno de notas, sem 
levar em conta uma determinação ou roteiro próprio, mas 
os elementos pertinentes ao contato com as interlocutoras, 
certamente influenciado por minhas leituras prévias.

Para análise dos dados, encarei o desafio de utilizar a 
análise do discurso como ferramenta para o tratamento dos 
dados coletados, mediante a qual se identifica, por intermé-
dio do discurso, a relação do sujeito com a problemática es-
tudada, e se extraem as categorias emergentes nos discur-
sos.  Conforme Fischer (2001), na perspectiva de Foucault, ao 
analisarmos os discursos devemos, antes de tudo, recusar as 
explicações unívocas, as fáceis interpretações e igualmente a 
busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das 
coisas práticas, bastante comum quando se fala em fazer o 
estudo de um discurso. Segundo a autora, Foucault observa 
que é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível de 
existência das palavras, das coisas ditas. Isso significa que é 
preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso, dei-
xando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar.

Portanto, as leituras dos dados produzidos serviram 
como norteador para a análise das narrativas e do conte-
údo construído, assegurando a produção de um texto no 
qual discorremos sobre as implicações das relações efeti-
vas com a produção de sujeitos abjetos posicionados pela 
interpelação abjeta. 

A Cartografia presentificou-se na análise, porque as 
produções discursivas referentes à temática da travestilida-
de reiteram a heteronormatividade compulsória e as homo/
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transnormatividades, fazendo-nos perceber, conforme L. 
Barros e M. Barros (2013), que a análise em cartografia pos-
sibilitou no decorrer de toda a pesquisa, o acesso a uma ob-
jetividade que, em lugar de fixar um sentido unívoco, tende 
a proliferar sentidos, afirmando, assim, um paradoxo, por 
meio de uma atitude analítica. 

Corpo, Gênero e Sexualidade 
na (trans)contemporaneidade

Muitas são as articulações teóricas necessárias para 
sustentar este trabalho de pesquisa sobre travestilidade em 
intersecção com o envelhecimento, entre as quais aponta-
mos o pensar a complexidade do humano numa perspecti-
va inter e transdisciplinar, necessária por acreditarmos que 
mais do que pensar, problematizamos as noções de humano 
que nos são ofertadas e que informam epistemologias de 
mundo ou materializações dessas epistemologias. Realiza-
mos, assim, um exercício de bricolagem, destinado a colar, 
reinventar e compor a realidade. O bricoleur e o cartógra-
fo se misturam na antropofagia, ambos incorporando vidas 
e devolvendo potência ao mundo (Maraschin & Raniere, 
2012), sendo importante percebermos como se constituem 
para nos situarmos (mesmo que provisoriamente) diante de 
temas como corpo, gênero e sexualidade, e tornarmos visí-
vel a construção que pretendemos fazer neste estudo.

Evoca-se, nesse momento, o termo transcontempora-
neidade para designar o momento histórico vivenciado na 
atualidade, no âmbito do qual as transformações profundas 
que vêm se materializado no sistema de produção econô-
mica estão produzindo alterações também nas estruturas 
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sociais e econômicas tradicionais, tais como o Estado, a fa-
mília e os gêneros. Rose Braidotti (2009) como citado em 
Silvério e Peres (2013) explica que nos tempos correntes, 
as imagens, ideias, culturas, modismos, descobertas cien-
tíficas, enfim, tudo aquilo que oferece colorido à nossa sub-
jetividade, transita e rearranja-se de forma rápida e fugaz, 
permitindo que os acontecimentos coexistam e coabitem os 
contextos de forma descontinua e não mais positivista. 

Partindo desse contexto, podemos pensar a sexualida-
de como um constructo histórico e social, percebido por Mi-
chel Foucault como um dispositivo historicamente construí-
do, uma vez que se submete a múltiplos discursos sobre a sua 
manifestação e regulação, que disciplinam, normatizam, ins-
tauram prazeres e produzem “verdades”. A definição de dis-
positivo sugere a direção e a abrangência dos meios de “vigia” 
e “coerção” social, e se destina a designar o conjunto hetero-
gêneo que envolve discursos, instituições, organizações, leis, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filan-
trópicas, ou seja, o dito e o não dito (Foucault, 1993)

Assim, com base em Foucault, Jeffrey Weeks (2010) 
argumenta que a própria ideia de “sexualidade” como um 
domínio unificado é essencialmente uma ideia burguesa, 
desenvolvida como parte do processo de autoafirmação de 
uma classe ansiosa para diferenciar a si mesma da imora-
lidade da aristocracia e da promiscuidade supostamente 
irrestrita das classes inferiores. Cabe ressaltar que os dis-
positivos agem sobre os sujeitos constituindo e produzindo 
marcas (discursivas) sobre os corpos.

O corpo aqui é tomado como algo que busca uma inte-
ligibilidade na tentativa de nomeá-lo. Silvana Vilodre Goellner 
(2012) nos possibilita pensar o corpo como algo produzido na 



102  |  Seção 1

(Trans)envelhecimento: Modos de Vida na (Trans)contemporaneidade

e pela cultura, o que se revela como um desafio e uma necessi-
dade. Desafio porque acaba por romper com o olhar naturalista 
sob o qual o corpo foi observado, explicado, classificado e tra-
tado, revelando-o, ao desnaturalizá-lo, como uma construção 
histórica. Essa percepção abre espaço para a compreensão de 
que um corpo não é apenas um corpo, mas também o seu en-
torno, do mesmo modo construído pela linguagem, revelando 
muito da identidade do sujeito que o habita, dada a posição de 
centralidade que passou a ocupar na cultura contemporânea. 

No entanto, para Foucault (2009), tal corpo está sub-
metido à disciplina no âmbito de um processo denominado 
por ele de docilização, que traz em si o controle das ativida-
des e a composição das forças sob a égide do bom adestra-
mento, exercendo sobre esse sujeito uma vigilância cons-
tante e hierárquica com forte conotação normalizadora. 

Logicamente estes cursos de vida não são únicos e va-
riações são possíveis, mas os tomemos como cursos de vida 
exemplares. Isso por que, ainda segundo Butler (2003) nem 
todas as identidades de gênero são possíveis ou legítimas de 
serem repetidas até a introjeção. Existiria assim um sistema, 
uma norma que regula quais as identidades de gêneros per-
mitidas e como elas devem ser estruturadas e pensadas: a 
heteronormatividade 4. Segundo esta norma heterossexual 
os corpos que são legítimos de existirem devem estabelecer 
uma coerência atrelando o corpo sexual, a identidade de gê-
nero e as práticas sexuais esperadas.

4 O termo heteronormatividade, cunhado em 1991 por Michael Warner, é então compre-
endido e problematizado como um padrão de sexualidade que regula o modo como as so-
ciedades ocidentais estão organizadas. Trata-se, portanto, de um significado que exerce 
o poder de ratificar, na cultura, a compreensão de que a norma e o normal são as relações 
existentes entre pessoas de sexos diferentes.. (Petry e Meye, 2011).
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Diante disso, Butler (1999) chama atenção para a ne-
cessidade de legitimarmos existências que o ideal normativo 
reduziu ao status de abjetas. A complexidade da iniciativa re-
vela a sua ambiguidade e nos leva a indagar: Que corpos im-
portam? Que corpos se materializam e obtêm legitimidade 
social? Os corpos considerados abjetos pela norma estão 
desconstituídos de sua humanidade, por isso são relegados à 
invisibilidade. Butler (1999) enfatiza que o abjeto não se res-
tringe ao sexo e à heteronormatividade, relacionando-se a 
todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas “vidas” 
e cuja materialidade é entendida como “não importante”.

Nesse sentido, evidenciamos o engajamento da autora 
de se colocar além de um enquadramento filosófico feminis-
ta e se concentrar em questões éticas, a fim de desvincular 
do caráter patológico aqueles/as que apresentam comple-
xidades de gênero e sexualidade não absorvidas pelo ideal 
normativo, vislumbrando, a partir da desmistificação das 
configurações sociais excludentes, devolver-lhes o direito 
básico de uma existência legítima.

Com a ideia de performatividade, Butler (1999) coloca 
os indivíduos excluídos pela norma no mesmo patamar dos 
gêneros dominantes, sugerindo que o ideal normativo tem 
caráter ilusório e não pode ser determinante na classificação 
de identidades sexuais enquanto normais ou patológicas. O 
corpo não acata completamente as normas que impõem sua 
materialização. Nesse sentido, o corpo resiste tanto às in-
tenções do sujeito quanto às normas sociais. 

Implicadas nas vivências dos sujeitos, a sexualidade, o 
sexo e a noção de gênero convocam-nos a pensar numa re-
lação íntima com o poder, mais especificamente com os jo-
gos de poder e saber, cabendo a reiteração da compreensão 
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de que as pessoas produzem discursos, e também reprodu-
zem os discursos advindos de instituições e replicados pe-
los sujeitos, provocando atravessamentos. 

Haraway (2004) apresenta-nos o Gênero como um 
conceito desenvolvido para contestar a naturalização da di-
ferença sexual em múltiplas arenas. Retoma as abordagens 
marxistas tradicionais que não levaram a um conceito políti-
co de gênero por duas razões principais: primeiro, as mulhe-
res, como os povos “tribais”, existiam de maneira instável nas 
fronteiras do natural e do social nos escritos mais importan-
tes de Marx e Engels, de modo que seus esforços para expli-
car a posição subordinada das mulheres foram minados pela 
categoria da divisão natural do trabalho, que se apoia numa 
heterossexualidade inquestionável; segundo, Marx e Engels 
teorizaram a relação econômica de propriedade como a base 
da opressão das mulheres no casamento, de modo que a sua 
subordinação pudesse ser examinada em termos das rela-
ções capitalistas de classe, mas não em termos de uma políti-
ca sexual específica entre homens e mulheres. 

Em meio a esse contexto, as discussões de Teresa de 
Lauretis (1994), que defende a ideia de que os discursos 
(institucionais, artísticos  como cinema e literatura , entre 
outros), em sua totalidade, contribuem para perpetuar as 
diferenças estereotipadas impostas para diferenciar mas-
culino e feminino, suscitam algumas reflexões, como a que 
se produz em torno das afirmações de que o gênero é uma 
representação, e se concretiza no comportamento das pes-
soas; de que a representação do gênero é a sua construção, 
que evolui à medida que a sociedade também evolui; e de 
que a construção do gênero é ininterrupta, mas também se 
concretiza por meio de sua desconstrução.
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Retomando Haraway, percebemos que em seu texto 
Um Manifesto para os cyborgs: Ciência, tecnologia e feminis-
mo socialista na década de 80, publicado em 1994, apresen-
ta-nos a figura do cyborg, espécie de organismo cibernético 
híbrido, máquina e organismo, que representa uma ligação da 
realidade social com a ficção, levando-nos a refletir sobre o 
quão hibridizado estamos com as questões da tecnologia e o 
avanço das ciências. Haraway (1994) coloca o cyborg como 
uma criatura num mundo pós-gênero, evidenciando o trânsi-
to, o borrado das fronteiras, antes tão demarcadas.

Para além do termo Gênero, Guacira Lopes Louro 
(2008) sob a possibilidade de “desessencializar” as iden-
tidades gendradas e sexualizadas, apresenta-nos o termo 
Queer, que apesar da impossibilidade de ser traduzido lite-
ralmente, leva-nos a entendimentos sobre seu sentido. Que-
er, que funcionou como insulto e xingamento para sujeitos 
não heterossexuais: gays, lésbicas, transgêneros, travestis, 
entre outros, foi assumido por esses mesmos sujeitos para 
identificar-se como bizarros, estranhos, esquisitos, trans-
gressores, perturbadores, desestabilizadores, mas funda-
mentalmente para representar “a diferença que não quer ser 
assimilada ou tolerada” (p.38). 

Cabe ressaltar que a interseccionalidade da travesti-
lidade e do envelhecimento com outros marcadores sociais 
redefine o olhar sobre a experiência dos sujeitos na posição 
das travestilidades. A idade é um dispositivo que incita os su-
jeitos a se movimentarem diante dos códigos morais que de-
finem as gerações (Pocahy, 2012), constituindo-se enquanto 
performativo; por isso reconhecemos a necessidade desses 
sujeitos marginalizados de desenvolver um movimento de 
deslocamento das margens para o centro, proporcionando 
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o repensar das suas vivências e experiências como sujeitos 
travestis em processo de envelhecimento e a visualização de 
seus modos de vida na transcontemporaneidade.

O Marcador Geracional na Travestilidade

Segundo Kulick (2008), os modos de subjetivação na 
experiência trans tornam-se possíveis e desejáveis apenas 
porque se acredita existirem conexões entre o corpo físico 
de uma pessoa (seu papel social e sua posição cultural) e 
sua atividade sexual, restando clara sua ligação com os pró-
prios contextos socioculturais em que estão inseridos.

Entendemos que os conceitos de gênero e velhice 
são instituídos no tempo e no espaço por meio de regu-
ladores sociais que os definem como tais, fazendo-nos 
pensar em interseccionalidades. Compartilhando do pen-
samento de Pocahy (2013), temos claro que a intersec-
cionalidade é uma prática-conceito, que marca reivindi-
cações. Tal conceito apresenta a capacidade de articular 
diferentes formas de dominação e posições, no que se 
refere às desigualdades produzidas pelos discursos, bem 
como distintos marcadores sociais de identidade e dife-
rença, e de realizar a problematização dos processos de 
subjetivação na pós-modernidade. 

Assim, a interseccionalidade apresenta-se como uma 
aposta para compreender os discursos normativos sobre 
corpo, gênero e sexualidade. Pocahy (2013), seguindo o 
rastro de militantes e teóricas feministas em busca de com-
preender tal conceito, afirma que a interseccionalidade se 
constitui para além do reconhecimento à multiplicidade de 
sistemas de opressão que operam a partir de categorias 



Seção 1 | 107

como gênero, classe, raça/etnia, idade, deficiência e sexu-
alidade, produzindo desejos, movimentando os sujeitos em 
prazeres e gerando te(n)sões.

Uma dessas teóricas, Adriana Piscitelli (2008), nos 
fala sobre interseccionalidades e/ou categorias de articu-
lação, afirmando que consistem em propostas de trabalho 
que oferecem ferramentas analíticas para apreendermos a 
articulação de múltiplas diferenças e desigualdades. É im-
portante destacar que não se trata, aqui, da diferença sexual, 
tampouco da relação entre gênero e raça ou gênero e sexu-
alidade, mas da diferença em sentido amplo, para dar cabida 
às interações entre possíveis diferenças presentes em con-
textos específicos. 

Conceição Nogueira e João Manuel de Oliveira (2010) 
colaboram para a clarificação desse conceito quando afir-
mam que a teoria da interseccionalidade pretende examinar 
o modo como as várias categorias (social e culturalmente 
construídas) interagem em múltiplos níveis para se mani-
festarem em termos de desigualdade social. Afirmam que 
os modelos clássicos de compreensão dos fenômenos de 
opressão dentro da sociedade, como os mais comuns, base-
ados no sexo/gênero, na raça/etnicidade, na classe, na reli-
gião, na nacionalidade, na orientação sexual ou na deficiên-
cia, não agem de forma independente uns dos outros; pelo 
contrário, essas formas de opressão inter-relacionam-se 
criando um sistema de opressão que reflete a intersecção de 
múltiplas formas de discriminação.

Esse conceito nos desperta para o pensamento de que 
não existe nenhum gênero e velhice “originais”, “naturais”, 
“essenciais”, “universais”, “imutáveis”, “fixos”, “neutros” e 
“verdadeiros”. Na verdade, todas as possibilidades de velhi-
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ce e/ou gênero são válidas e permeadas por interseccionali-
dades. Elas se concretizam, segundo Antunes e Mercadante 
(2011), enquanto performatividades, conceito que emerge 
também como importante nessa discussão. 

Nesse sentido, precisamos ter clara a distinção entre 
performance e performatividade: enquanto a primeira pres-
supõe a existência de um indivíduo/agente para o seu de-
senvolvimento, a última produz, nomeia, inventa, instaura 
esse sujeito. Conforme Sara Salin (2012), performativida-
de é uma das ideias-chave da teórica estadunidense Judith 
Butler, que descreve os processos pelos quais a identidade 
dos sujeitos é construída no interior da linguagem e do dis-
curso, numa perspectiva que compartilha com o pensamen-
to foucaultiano, principalmente no que concerne ao modo de 
análise genealógico. 

Salin (2012) ressalta que Butler realiza uma investiga-
ção genealógica da constituição do sujeito supondo que o 
sexo e o gênero são efeitos e não causas. A crítica de Butler 
relativa à categoria de sujeito se ajusta à noção de identida-
des “generificadas” e sexuadas como performativas, conceito 
cambiante e que se desenvolve gradualmente. A ideia de per-
formatividade surge quando Butler afirma que todos os gê-
neros demonstram ser performativos, portanto, constituintes 
da identidade que pretendem ser, ou que simulam ser.    

Bento (2008) reitera que estudar os gêneros a partir das 
diferenças sexuais, ou de uma estrutura binária, pode sugerir 
explicitamente que todo discurso necessita do pressuposto da 
diferença sexual, que funcionaria como um estágio pré-cultu-
ral. A diferença sexual pode reificar o gênero a um limite tácito 
heterossexual para expressar as identidades de gênero, as se-
xualidades, as subjetividades e as corporeidades.
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Segundo Antunes e Mercadante (2011), no caso da tra-
vesti de mais idade tanto a noção de velhice quanto a no-
ção de gênero que habitam seu corpo são consequência das 
normas padronizadas de velhice e/ou gênero, e não causa 
delas. O que os especialistas do corpo tentam encontrar 
como “velhice” e/ou “gênero” é, antes de tudo, a competên-
cia esperada da performance de “velhice” e/ou “gênero” da-
quele que está sendo analisado e julgado.

Pocahy (2012) ressalta que a idade é uma categoria 
política, histórica e contingente, assim como o gênero, não 
sendo possível ser pensada/articulada de forma isolada. 
Isso significa dizer que a idade organiza a vida ao conferir-
-lhe status de “humanidade” em diferentes formas e con-
dições politicoculturais, no mesmo instante em que gênero 
e sexualidade se tornam visíveis e possíveis nessa trama 
discursiva, estabelecendo possibilidades e limites para cada 
uma das idades da vida.

Ao considerarmos a produção em torno das perfor-
matividades de gênero e da sexualidade, o envelhecimento 
surge como mais um elemento da subjetivação transgênera. 
As memórias, os corpos, as formas de invenção e reinven-
ção da vida das travestis provocam-nos o interesse de co-
nhecer modos de vida posicionados à margem e com eles 
aprender algo da experiência política e cultural do que nos-
sas sociedades contemporâneas definem como o envelheci-
mento e sua relação com a sexualidade, isso é, interessa-nos 
compreender algo dos modos de subjetivação que cercam e 
marcam as vidas (ditas) abjetas. Interessa-nos, por conse-
guinte, compreender os discursos que incorporam a multi-
plicidade de elementos discursivos, demonstrando a capa-
cidade de manifestar-se na forma de produção de diferença.



110  |  Seção 1

(Trans)envelhecimento: Modos de Vida na (Trans)contemporaneidade

 Dores e Delícias de Ser o que é

Para as análises a seguir, e em cumprimento às in-
dicações de sigilo e anonimato das interlocutoras da pes-
quisa, buscamos inspiração na literatura cearense que 
evoca o contexto da capital, Fortaleza. Recorremos ao 
escritor também cearense José de Alencar, que em sua 
obra retrata várias mulheres, entre as quais destacamos 
três, protagonistas de três obras diferentes: Iracema, do 
romance homônimo publicado pela primeira vez em 1865, 
que integra a trilogia indianista do autor; Aurélia, do Ro-
mance Senhora, um dos últimos de Alencar, publicado em 
1875, dois anos antes de sua morte, na forma de folhetim; 
e Lúcia, ou melhor, Lucíola, do romance homônimo, publi-
cado em 1862, que inicia sua série de Perfis de Mulher. Da 
mesma forma que Iracema, Senhora é, juntamente com 
Lucíola, um dos pontos altos da produção do autor, e as-
sim como Iracema, tem marcadamente a experiência das 
reivindicações e lutas.

Como Iracema, conhecida por “a virgem dos lábios de 
mel”, tornou-se símbolo do Ceará a interlocutora que exibe 
seus lábios sempre vermelhos e que não nega a sua misci-
genação. O heroísmo nessa obra é uma marca forte, assim 
como a trajetória desta interlocutora que marca a História do 
movimento LGBT .  (Alencar, 1977a).

A segunda interlocutora, que nomeamos de Aurélia, 
que assim como a personagem apresenta postura austera e 
polida, ocupando uma posição empoderada, revela-se como 
diferente. A personagem, assim como a interlocutora, des-
taca-se pela sua maneira de agir e de pensar, opondo-se a 
algumas regras determinadas pela sociedade que não lhe 
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agradavam.  Aurélia a todos pode dominar e tem tudo o que 
quer ter; é educada, delicada, corajosa, elegante, informada, 
inteligente e experiente (Alencar, 1977b).

Denominamos a terceira interlocutora de Lúcia, ou 
melhor, Lucíola, por apresentar a rua como espaço prioritá-
rio de suas performances, além de ser ambulante e prosti-
tuta. A personagem Lúcia é uma mulher que exerce o ofício 
de cortesã. É cobiçada pelos homens e invejada pelas mu-
lheres. Sua profissão a torna muito mal-falada pela cidade, 
e as pessoas não sabem quem realmente é, além de ser viti-
ma de preconceito, tal qual a interlocutora aqui apresentada 
(Alencar, 1977c).

Primeira Interlocutora: Iracema  

No que se refere especificamente ao Envelhecimen-
to, percebi que a expressão facial da interlocutora chama-
va atenção, seus lábios recuavam para o canto da boca e 
seus olhos se direcionavam para cima, como se estranhasse 
aquilo. Ao perguntar-lhe sobre essa expressão, obtive como 
resposta que significa que não queria aceitar, que não que-
ria ser velha. Remetendo à Organização Mundial da Saúde 
e ao Estatuto do Idoso, indaguei-lhe sobre o que achava 
da classificação das pessoas com idade superior a 60 anos 
como idosas. Ela veementemente afirmou que não concor-
dava, pois entendia que a velhice estava na mentalidade das 
pessoas. E justificou suas palavras dizendo: “Porque . . . tipo 
cada pessoa de 90 anos que é tão mais jovem que os jovens 
que eu conheço.” (Interlocutora 1 - Iracema).

Perguntei-lhe então o significado de envelhecimento, 
obtendo a seguinte resposta: 
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É o amadurecimento, né?. . . é, acho que seja isso, en-
velhecimento é amadurecimento, é . . . ai, sei lá, . . . agora 
me pegou. . .  Significa o que pra mim? (questiona-se, como 
se buscasse uma resposta mais completa) é o amadureci-
mento da vida, dos obstáculos que você passou, amadure-
cimento é isso mesmo. (Interlocutora 1 - Iracema).

A interlocutora apresenta-nos o amadurecimento, 
sendo esta palavra utilizada para sintetizar seu pensamento 
sobre o processo de envelhecimento, carrega em si a com-
preensão de um processo que necessita do tempo para con-
quistar sonhos e desejos. Continuando a entrevista, pergun-
tei-lhe quando e como alguém pode ser considerado por ela 
uma pessoa idosa, e percebi que a indagação produziu-lhe 
um grande desconforto e deixou-a com muita dificuldade de 
externar seu pensamento, conforme podemos visualizar no 
trecho transcrito na sequência:

Interlocutora: Eu num. . . assim. . . eu num acho. . . as-
sim pessoas. . . como eu te falei na primeira pergunta assim. 
. . eu num acho assim. . . pessoas idosas. . . quando as pesso-
as num querem. . . num querem. . .  como é que se diz? Num 
querem assumir que é velha. Entendeu assim. . . Eu digo que 
eu sou velha não quero mais ir trabalhar, não quero eu. . . 
ai dá não. . . Tô burrinha. . . essa pergunta ai. . . (Risos da 
entrevistada e do pesquisador). (Interlocutora 1 - Iracema).

Diante disso, questiono-me: Por que será que é tão di-
fícil falar sobre a velhice? Que desconforto é esse? E esse 
medo e negação da velhice? Esses elementos são temas de 
estudo de algumas teóricas e teóricos de Gênero, que inter-
seccionam gênero e geração, e nos permitem perceber a es-
fera da subjetivação pertinente às vivências. Indagada sobre 
se se considerava uma pessoa idosa, a interlocutora negou 
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repetidas vezes, balançando a cabeça como reforço ao que 
estava dizendo. 

Segui com a entrevista, buscando colher mais elemen-
tos da sua opinião sobre quando e porque alguém pode ser 
considerado idoso para a sociedade. A interlocutora reto-
mou um dado já mencionado para dizer: “É. . . pra sociedade 
a partir dos 60 anos, né isso?. . . segundo o IBGE. . .”, e con-
tinua: “Só que assim. . . pra. . .  eu acho. . .  muitas pessoas 
assim. . . . que assim diz que é de idade, que tem idade avan-
çada pra poder não pegar fila de banco, fila de mercantil, 
então usa a velhice pra isso.” (Interlocutora 1 - Iracema).

A interlocutora valeu-se de suas recordações para dis-
correr sobre essa relação entre envelhecimento e medo da 
violência: 

Ei. . . É. . . assim . . . uma parte assim da idade da gente 
é que a gente diz que já é velha é porque a gente vai ama-
durecendo. E com o passar do tempo a gente vai sentindo 
que a violência tá muita. Ou então você, você pra evitar 
violência você fica em casa, né isso. Porque até na casa da 
gente tá perigoso, imagine na rua. Como eu tava falando 
pras meninas, que a gente tinha, não a gente tinha. . .  tem. 
. .  a gente tem que evitar a violência. Porque a violência 
tá pra todo mundo. Seu for passando numa rua e tem uma 
pessoa enchendo meu juízo, dizendo qualquer coisa comi-
go, me chamando de viado fei, de alguma coisa, eu atraves-
so a rua, eu atravesso para a outra calçada. Então eu num 
vou reivindicar. . . Porque se tiver duas ou três pessoas e 
tiver um armado, entendeu, então eu vou trazer violência 
para mim. Ignoro. . . ai eu ignoro. . . muitas coisas eu ignoro. 
Se tem um bar que não me aceita eu não vou mais naquele 
bar, vou no vizinho. Então não vou discutir com aquele coi-



114  |  Seção 1

(Trans)envelhecimento: Modos de Vida na (Trans)contemporaneidade

so. Vou numa loja a vendedora não quer me atender, tem 
outra que quer. . .  Então não vou. . . É. . . eu não vou trazendo 
violência pra mim, porque a maioria das pessoas não está 
preparada pra nós travesti. Principalmente pra nós assim 
que já tá de idade mais avançada, que elas não tá mesmo. 
(Interlocutora 1 - Iracema).

Iracema nos evidencia as negociações e assujeitamen-
tos, implicando não só em uma relação de obediência, mas 
também na adoção pelo indivíduo do discurso do outro, no 
momento mesmo de enunciação de uma verdade sobre si. 
Assim percebo que a interlocutora apresenta a culpabiliza-
ção e as estratégias de resistência aprendidas e ensinadas 
nas experiências cotidianas, muito embora, apesar do iso-
lamento mencionado, procure fazer o que lhe dá mais pra-
zer na vida. Em seu relato, na continuidade, evidenciamos 
a associação da palavra felicidade ao prazer: “Ah. . . ai. . . eu 
gosto. . . ser feliz né! . . . Ajudar o próximo. . . Isso me deixa 
feliz! . . .  Rezar me deixa feliz. . . Cuidar das minhas cachorras 
me deixa feliz. . . Ehh a felicidade maior.” (Interlocutora 1 - 
Iracema). Ela demonstra manter uma relação prazerosa de 
cuidados e afetos com suas cachorras, expressa em casos 
contados com entusiasmo e risos, que revelam que sua vida 
é preenchida pelo convívio com elas. 

A segunda interlocutora inicia sua entrevista se auto-
denominando no masculino, usando o artigo “o”, fazendo-
-me lembrar do quão tenso é o marcador de gênero na lin-
guagem, que nomeia e identifica. A não existência do artigo 
invisibiliza, remetendo à condição de abjeção. 

O uso do artigo é um desafio trilhado hoje por vários 
estudiosos - alguns utilizam o artigo “o” a partir das normas 
gramaticais; outros, como os movimentos sociais e de afir-
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mação defendem o uso do “a” -, inexistindo consenso entre 
os mesmos. A tentativa de uma terceira via com a utilização 
de “@”, “X”, também tem tomado forma. Destacamos que a 
interlocutora nega a principio a categoria travesti, em segui-
da se denomina “Travesti do Aurélio”, expressão cujo uso, ao 
ser questionada, explica com base na definição do verbete 
Travesti no Dicionário Aurélio como Homem que se veste de 
mulher, sendo portanto essa sua condição. 

Cabe problematizarmos os estigmas e preconceitos im-
pressos no termo que para a interlocutora é algo que a mes-
ma não se identifica, negando a principio, porém em seguida 
recorre a norma, através do dicionário para justificar-se. 

Entrando nas questões sobre o envelhecimento indaguei-
-lhe sobre o que achava da classificação da Organização Mundial 
da Saúde e do Estatuto do Idoso das pessoas com idade superior 
a 60 anos como idosas. A interlocutora respondeu assim: 

Eu concordo meu lindo. Porque. . . é realmente. . .uma 
pessoa que viveu sessenta anos é um bocado de tempo, né? 
Porque isso é. . . uma coisa que é até bíblico né. A gente não 
nasceu para durar tanto tempo. É tanto que na Bíblia diz 
que foi a mulher de Abraão, né? que teve um filho na ve-
lhice. Só que a velhice daquela época era o que as pessoas 
duravam. As pessoas duravam em média 30 e poucos anos 
né verdade? Essa história da gente envelhecer eu acho que 
ela não existiu propriamente dito, foi nós que criamos essa 
situação. A gente nascia, ficava adulto e morria, nera ver-
dade? Pelo. . . pela que a gente ler dos nossos antepassado. 
Nós fomos colocando através de conhecimento, através de 
alimentação de tudo e chegamos à idade que a gente chega 
hoje. Eu acho que é velhice mesmo. Eu considero uma pes-
soa velha com sessenta anos. Velha. . . não incapaz! Porque 
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é outro segmento, né verdade?. . . Você ser velha, ter histó-
ria, ter idade, é outra coisa, agora você ser incapacitado de 
trabalhar ou de. . . de amar porque tem essa idade, aí eu não 
concordo. Que fique bem claro! (Interlocutora 2 - Aurélia).

A interlocutora recorreu à leitura da Bíblia para expli-
car o envelhecimento, manifestando sua concordância com 
a classificação, mas ressalvando a adequação desse proces-
so à realidade, com as possibilidades de aumento no tempo 
e na qualidade de vida que apresenta. Negou-se veemente-
mente a associar a velhice a incapacidade e apresentou sua 
própria definição de envelhecer:  

Eu acho. . . no meu caso. . . envelhecer significa é. . . ter 
menas energia, ter menas coragem de arriscar, tipo assim. . 
. eu to tendo um problema terrível na minha velhice que é a 
minha visão. . . Tá sendo o processo mais difícil pra mim. . . 
essa história de visão. Porque por mais que eu tente eu não 
me adapto aos óculos. E é uma limitação que é complicada. 
. . são dores que vem junta. . . mais facilidade de determi-
nadas doenças que a gente não sente quando é bem jovem. 
Eu acho que envelhecer é isso. . . é trazer esse peso (enfáti-
co) pra cima do corpo. . . e ficar difícil (suspirando) da gente 
carregar. Pra mim é isso. (Interlocutora 2 - Aurélia).

As ´limitaçõeś  do corpo decorrentes do processo de 
envelhecimento toma corpo na fala da interlocutora que per-
ceber que a idade se materializa no corpo que apresenta limi-
tações advinda do desgastes do tempo. Os pensamentos im-
pressos nas palavras da interlocutora sobre o “peso” da idade, 
expressos no seu relato na sequência, deixam-nos perceber 
que para além da questão subjetiva, os aspectos físicos do 
“peso” no corpo apresentam marcas e elementos que só se 
sente/entende quando se experiência. Em suas palavras:
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Eu acho que. . . é. . . pelo que eu observo diante do meu 
trabalho eu acho que as pessoas se tornam idosas quando 
elas param de se cuidar, entendeu? Porque chega uma hora 
que você diz. . . ai. . . eu tenho sessenta anos, ou aquela his-
tória. . . ou mais. . . eu não sirvo mais, eu não consigo mais 
trabalhar com a mesma energia, eu não consigo mais amar 
com a mesma intensidade, eu não consigo nem mais ter uma 
vida sexual com o mesmo vigor. . . e você vai se deixando pra 
lá. . . e você vai e para de se cuidar, de fazer exercício, para de 
passar um cremezinho. . . porque graças a Deus a gente vive 
num. . . numa hora tão boa, de uma tecnologia tão avançada 
que remédio pra ruga a gente comprar na farmácia. Aí. . . eu 
acho que esse desleixo consigo mesmo é que coloca pra bai-
xo, que é onde ela será um pouco excluída da sociedade. Mas 
quando ela é arrumadinha, cheirosinha, eu acho que ela vai 
longe mesmo. . . acho mesmo. . . (Interlocutora 2 - Aurélia).

Aurélia relaciona o tornar-se idosa com o parar de cui-
dar de si. Foucault (2004) nos apresenta que o cuidado de 
si não é cuidado de interesses (riqueza, privilégios, poder), é 
um cuidado ético-moral , orientado para a vida, a existência,  
entendidas como as práticas racionais e voluntárias pelas 
quais as pessoas não apenas determinam para si mesmos 
regras de conduta, como também buscam transformar-se 
em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja 
portadora de valores estéticos e que corresponda a certos 
critérios de estilo.

Ao ser questionada sobre se se considerava idosa, de-
pois de um silêncio prolongado a interlocutora afirmou:   

Idoooosa não, eu me considero dentro daquele bloco 
dos velhos que eu te disse. . . que tem uma coisa que já me 
cansa. . . Em processo. . . mas eu faço parte do grupo assim, 
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que procuro me manter em ordem. . . tipo assim, eu procuro 
me exercitar, eu procuro me manter magro, eu procuro andar 
limpinho, eu procuro. . . ter um visual assim. . . Vamos falar de 
roupa. . . Procurar uma roupas que me dê. . . um. . . um dife-
rencial, em outras palavras eu tento envelhecer decente para 
continuar sendo aceito pelas pessoas que eu queira, que elas 
me queiram perto delas. (Interlocutora 2 - Aurélia).

Neste momento percebe-se a existência de contro-
vérsias na fala da interlocutora que subverte a lógica, pois 
socialmente apresenta-se o termo idoso como valorizado 
e velho como desvalorizado, no caso de Aurélia ela inver-
te negando ser idosa e se colocando como velha, nas pa-
lavras de “aquele bloco dos velhos que te disse..”. Além 
disso faz contrapontos entre  juventude e velhice, discu-
tindo os estereótipos.

No discurso da interlocutora evidenciamos um misto de 
aceitação da velhice e adequação ao que a sociedade impõe 
para os idosos padrões higienizados e fortemente pautados 
pela ideia de qualidade de vida. Tem-se marcadamente a 
aceitação do outro como parâmetro para a sua existência. 

Aqui, Aurélia nos traz a metáfora do circo, para pen-
sarmos a delimitação do espaço, ou melhor do território que 
ocupa. Sua cena é pensada na criação de cenários e perso-
nagens, fazendo-nos pensar as vivências e assujeitamentos, 
para “ser aceita”. Evoca-nos as discussões de Bento (2008) 
ao nos incitar a pensar o reconhecimento ou autorização. 
Afinal “armar o circo é transgressor ou uma submissão as 
normas. Afinal cabe ressaltar que sua existência é muito 
centrada na segurança, que considera fundamental, e a des-
peito de não ser marcada por grandes emoções, sua vida é 
cheia de afazeres que a satisfazem. 



Seção 1 | 119

Lucíciola, nossa terceira interlocutora, inicia a entre-
vista remetendo-se ao que preconizam a Organização Mun-
dial da Saúde e o Estatuto do Idoso que sobre a idade limite 
de 60 anos acima da qual as pessoas são consideradas ido-
sas a interlocutora declarou que 

A idade é. . . um tempo no qual nós estamos vivendo, 
então quanto mais tempo nós passarmos aqui na terra, que 
Deus nos der, pra idade não importa. . . quanto tempo nós 
temos, ou deixamos de ter, o que importa é que vivemos. 
(Interlocutora 3 - Lucíola).

Assim, reiterou ela, envelhecer é estar viva. A asso-
ciação de envelhecimento com a continuidade da vida nos 
faz recorrer a uma perspectiva que traz o envelhecimento 
enquanto processo e não enquanto fase estática, fixa a um 
marco cronológico.

Conforme já mencionado, a idade, segundo Pocahy 
(2012), é uma categoria política, histórica e contingente, as-
sim como o gênero. Isso significa que a idade confere ao su-
jeito o status de “humanidade” em diferentes formas e con-
dições politicoculturais, no mesmo instante em que gênero 
e sexualidade se tornam visíveis e possíveis, estabelecendo 
possibilidades e limites para cada uma das idades da vida.

Assim, uma pessoa pode ser considerada idosa, na 
concepção da interlocutora, quando “a pessoa começa se 
tornar cansada, a pessoa começa a se tornar um pouco as-
sim com os traços da idade que vem a chegar.” E prosseguiu 
com seu raciocínio dizendo: 

Então pra mim essa pessoa já está assim com a idade 
um pouco já avantajada na qual dá pra perceber-se atra-
vés dos traços. Eu tenho 53 anos, mas ninguém diz que eu 
tenho essa idade. O povo pensa que eu sou uma boneca! 
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(gargalhada). Mas tira bem o que a maquiagem aí a idade 
vem (gargalhada). Abafa5! . . . Pra mim ser idosa é como 
minha avó. . . tem 106 anos. . . Pra mim ela é uma senhora 
idosa (enfaticamente). Porque ela viveu todo isso e é muito 
difícil hoje em dia uma pessoa chegar nessa idade. E ela tá 
viva até hoje! (Interlocutora 3 - Lucíola).

Na sua descrição chamam atenção dois aspectos mui-
to fortes - a ideia de Responsabilidade e os desafios diários, 
cujo enfrentamento inicia desde cedo com os procedimen-
tos destinados a sua feminilização. Ressaltou também a 
grande satisfação de ter uma casa, destacando que quan-
do abre os olhos e se percebe viva e dentro dela agradece a 
Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que ele 
lhe deu de viver. Ainda sobre os cuidados com a aparência, 
complementou: “[...] e eu adoooooooro me maquiar e por 
onde eu passar todo mundo olhar pra mim. Ser o centro das 
atenções. . . (gargalhada)” (Interlocutora 3 - Lucíola).

Acredito que as três companheiras nessa cartografia tra-
zem em si marcada a intersecção entre gênero e geração apre-
sentam também várias outras dimensões que possibilitam 
análises e nos mostram o quão complexo é o humano. Esse é 
um conceito construído e legitimado por terceiros, muitas ve-
zes grafado “ser humano”, com o intuito de classificar os que 
ocupam tal posição e os que não são dignos dela, a quem res-
ta apenas o lugar de não humano, de abjeto. Nesse contexto, 
evidenciamos não um caráter determinista e engessado, mas 
possibilidades de trânsitos entre as margens e o centro.  

As movimentações do campo e as (im)possibilidades 
me fizeram deparar com cada uma das interlocutoras e em al-

5 Termo advindo do Bajubá que significa que é preciso silenciar.
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gumas horas de conversa me foi possível inebriar-me com as 
dores e delicias experimentadas em suas trajetórias trilhadas 
em busca de uma afirmação, uma territorialização, mostran-
do os vários fluxos que perpassam suas vidas, numa pulveri-
zação de experiências não lineares, passíveis de serem vistas 
sob uma ótica rizomática. Isso significa dizer que constitui 
um desafio pesquisarmos nas fronteiras e nos destituirmos 
de um arsenal determinista e patologizante, principalmente 
no campo da Psicologia, que tem marcada na sua gênese uma 
perspectiva ainda enrijecida, abrindo-nos para as transfor-
mações em um mundo que vive a transcontemporaneidade. 

A partir de uma experimentação de inspiração carto-
gráfica iniciamos nossa pesquisa conhecendo as interlo-
cutoras selecionadas por meio de suas condições sociode-
mográficas, em seguida no tocante ao envelhecimento, aos 
aspectos do cotidiano, e em relação aos prazeres e modos de 
vida, posteriormente discutimos sexualidade e saúde e tra-
tamos do engajamento associativo e comunitário e por fim 
abordamos suas perspectivas de futuro. 

Ressaltamos que mesmo nos valendo dessa sequência 
temática como direcionamento, as movimentações foram 
respeitadas, e nos vimos abordando questões não pensa-
das a priori, que nos permitiram ampliar a concepção sobre 
as experiências na travestilidade e no envelhecimento em 
intersecção, abrangendo discussões sobre conjugalidades, 
prostituição, e vida com HIV/AIDS, entre outro

In(Conclusões)

Pensar a intersecção Gênero e Geração conforme se 
propôs neste estudo constitui um desafio que ressalta a im-
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possibilidade de darmos conta em palavras do que foi viven-
ciado na experiência de acompanhar modos de vida. O pra-
zer e o desejo deslocam o sujeito, personificando a fluidez 
e o movimento e mostrando ser impossível cristalizar algo 
que é vivo, pulsátil. A travestilidade perpassa assim a zona 
de abjeção e demonstra sua resistência diante das produções 
discursivas que condicionam os sujeitos a uma heteronorma-
tividade que restringe as possibilidades de existência.

Padrões, regras e normas inquietam/incomodam os 
sujeitos fazendo-os resistirem de formas variadas e possí-
veis, mediante o estabelecimento de negociações para viver 
no avesso TTda norma. No entanto, percebe-se muitas ve-
zes o caminho é viver dentro da norma. Seus modos de vida 
são ressignificados de acordo com o que desejam, e suas vi-
das são construídas a partir dos contextos possíveis. A per-
formatividade assume papel preponderante na análise.

Sabemos que chegar ao (quase) fim deste estudo con-
siste em um darmo-nos conta da incompletude e da incapa-
cidade de finalizar algo que está em movimento. O exercício 
de perceber (pré)conceitos estabelecidos e a possibilidade 
de sua ressignificação é um marco nesse momento. 

Percebemos, assim, que mesmo tendo traçado obje-
tivos, esses não se caracterizaram enquanto amarras para 
os sujeitos, mas como possibilidades. Daí que a cartografia 
dessas experiências constituiu uma atividade de (des)cons-
trução diante da complexidade da vida. Nesse sentido, não 
nos podemos ater à pretensão de dar conta da intersecção da 
esfera do envelhecer na travestilidade, ou melhor, do (trans)
envelhecimento, por se tratar de algo ainda em construção, 
a partir de experiências subjetivas representadas nos mo-
dos de vida de três interlocutoras; tampouco de universali-
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zar os resultados, pretendendo apenas abrir espaço para o 
debate em torno do tema. 

Por fim, tenho a (in)certeza de que este estudo de fato 
tensiona a prática da Psicologia como a de outras áreas, fa-
zendo-nos problematizar, revelando a constante e necessá-
ria atenção, o acolhimento e o acesso a todos os direitos que 
conferem ao status de humano. Concluímos, portanto, que 
os modos de vida das travestis nos possibilitaram perceber 
as movimentações, estilos e possibilidades de existência. 
Com elas percebemos que suas trajetórias são marcadas 
por lutas e resistências, ressignificadas e amadurecidas pe-
las ações do tempo, no entanto tem-se claramente também 
a submissão a norma, silenciando muitas vezes suas vidas 
que pulsam e decorrem da ação e do desejo. 
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Cartografias de rede de 
aquendação em grupos 

(homo)eróticos 
no Facebook: dissidências 
de gênero, sexualidade 

e envelhecimento1

Felipe da Silva Ponte de Carvalho

Richard Roseno

Fernando Pocahy

Te(n)são nas tramas do envelhecimento

Este capítulo é resultado de nossos “mergulhos” (AL-
VES, 2008) em grupos de aquendação2 na rede social digital 
Facebook. Consideramos aqui a rede como espaço-tempo 
desde onde são tecidos e produzidos significados e tramas 
de conhecimento relacionados à (homo)sexualidade, gêne-
ro, raça e geração, entre outros marcadores.  Nossa aposta 

1 Este estudo está vinculado aos projetos coordenados por Fernando Pocahy nos editais 
CHS-CNPq-2015 e JCNE-Faperj-2014.
2 Termo êmico/ expressão usual em vários contextos e sociabilidades LGBT, aplicado 
aqui no seu sentido de prática sexual, também identificado como pegação. 
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é que os grupos na rede social Facebook (entre outras) se 
constituem em/de complexas “redes educativas” (ALVES, 
2012). Neles, (sujeitos) praticantes culturais articulam múl-
tiplas redes educativas nas quais se constituem como tra-
balhadorxs, habitantes de territórios existenciais diversos 
e contestados, criadorxs3 de conhecimentos, produtores de 
significações e de estéticas, membros de coletivos vários, 
subjetividade em  multitudes de/em/nos cotidianos.

A pesquisa em tela, parte do projeto de pesquisa insti-
tucional “Gênero, sexualidade e envelhecimento” 4  busca ana-
lisar formas de regulação do gênero e da sexualidade em sua 
articulação com a produção discursiva do envelhecimento. O 
estudo toma como lócus privilegiado de suas problematiza-
ções tanto a compreensão dos processos de vulnerabilidade 
social da população autodeclarada LGBT e outras minorias 
sexuais e de gênero, como também as nucleações e composi-
ções de resistência, as formas de dissidência e contestação às 
interpelações abjetas – a partir de diversos cotidianos.

Diante de regulações as quais o (cis)sistema hetero-
normativo impõe inteligibilidades e modos de assujeita-
mento, ocupamo-nos com esta cena de pesquisa em acom-
panhar movimentos de produção de significações e práticas 
de sentido relacionadas a (im)possíveis experimentações 
dissidentes da sexualidade e do gênero, interseccionadas ao 
marcador social do envelhecimento. Iniciamos nossa via(da)
gem investigativa a partir de alguns acontecimentos coti-

3 Empregamos no grupo de pesquisa o ´x´ como forma de desobediência às inflexões de 
gênero binárias. Com isso, desejamos operar em consonância aquelxs que não desejam 
ser interpeladxs sob qualquer forma de operação linguística de gênero.
4 Esta pesquisa é financiada pelo CNPq/Edital Ciências Humanas e Sociais-2015 e pela 
FAPERJ/JCNE-2014-2017.
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dianos que se oferecem como produtivos analisadores e fios 
para tecer uma conversa – que aqui denominamos interlo-
cução em pesquisa. 

O primeiro fio para essa tessitura de um babado de pes-
quisa é puxado de um caso de agressão5 (entre inúmeros ou-
tros que impetrados a população LGBT) envolvendo um casal 
de homens idosos no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro. Nessa situação, o casal foi insultado e agredido fisi-
camente por um grupo de homens jovens no interior do con-
domínio onde residiam. Impedidos de retornarem para casa, 
o casal denunciou publicamente a situação, obtendo reper-
cussão nacional. Destarte muitas notificações de LGBTfobia 
serem diariamente veiculadas, ocupa destaque a intersecção 
geracional que expõe o casal a uma dupla posição de vulne-
rabilidade: serem idosos e gays. Intersecção essa pouco vi-
sibilizada no interior mesmo do próprio ativismo LGBT, uma 
vez que muitos idosos e idosas LGBT encontram-se em uma 
situação muito particular de invisibilização: são contingencia-
dos a retornarem ao armário (POCAHY, 2011).

O outro analisador diz respeito a uma cena em um 
grupo do Facebook, voltado à discussão do tema envelheci-
mento e homossexualidade. Curiosamente em suas práticas 
cotidianas de moderação o administrador regula postagens 
que indicam certo desfio/desvio da ´verdadeirá  e ´legítimá
motivação política do grupo: os direitos LGBT. A regulação 
a que nos referimos se exemplifica a partir de um usuário 
que evidenciou interesses sexuais para além dos termos 
convencionados, no instante em que pergunta se “havia al-

5 http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-04-27/casal-de-idosos-denuncia-agres-
sao-homofobica.html
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gum coroa interessado nele”. Essa postagem (entre outras) 
foi interpelada desde uma posição que aparentemente nos 
apresenta uma discussão sobre sexualidade que se quer e 
está, muitas vezes, apartada do erotismo – como se desejo 
e política não estivessem atravessados. Isso nos fez pensar 
nas inúmeras vozes marcadas pela questão geracional que 
são silenciadas todos os dias, reguladas nos termos de um 
ideal para a velhice que impõe sanções a inúmeros desejos e 
prazeres envolvendo os corpos ditos idosos - considerados 
impróprios no interior de uma zona de exclusão (a exclusão 
dentro da exclusão) e como se não pudessem existir senão 
como sujeitos de uma sexualidade do passado. Apagamento 
da sexualidade, um corpo velho não está autorizado a sen-
tir prazer ou ´escandalizaŕ . Por outro lado, nota-se a desi-
gualdade de gênero nas redes a respeito da possibilidade de 
uma mulher trans idosa e/ou lésbica a expressar suas se-
xualidades é absurdamente menor e desigual o número de 
grupos de aquendação na rede facebook direcionado a mu-
lheres lésbicas. Se o desejo masculino idoso e gay é pouco 
observado, sobretudo o de mulheres lésbicas idosas (cis ou 
trans), considerado inexistente. Embora nossos interlocu-
tores principais não sejam as mulheres idosas, destacamos 
um marcador importante de desigualdade entre os gêneros 
evidenciado também na cibercultura.

A partir dessas regulações nessas duas cenas (anali-
sadores espontâneos) movemo-nos na direção de proble-
matizar os efeitos da heteronormatividade, marcadamente 
materializados em violências físicas e morais. Diante des-
sas cenas, interessa-nos acompanhar as dissidências e as 
formas de captura e regulação interseccionados desde os 
marcadores geracional, racial, de localidade, performance 
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de gênero, entre outros, tecidas na(s) rede(s) de aquenda-
ção – redes de prazer insurgentes (também) na cibercultura.

De acordo com Daniel Santos e Mara Lago (2015) a ve-
lhice considerada inteligível é pressuposta como heterosse-
xual e a homossexualidade dita “aceita” é inscrita nas mar-
cas do que se entende por “jovem”. Nesses termos, o “velho 
gay” tenciona o jogo das representações normativas sobre a 
velhice (sempre heterossexual) e sobre a homosexualidade 
(sempre jovem, de corpos torneados, branca, de classe mé-
dia, com poder de consumo, etc.)

Ao tratarem da complexidade da questão de Gênero, 
sexualidade e envelhecimento LGBT no Brasil, Pocahy e 
Dornelles (2017) indicam que as novas gerações de idosos 
e de idosas e o quadro intergeracional convidam a socieda-
de brasileira a (re)pensar os processos educativos, tecno-
logias e ciência, políticas públicas e suas práticas culturais. 
Assim como expõem as marcas que xs idosxs carregam do 
preconceito, da discriminação, do racismo e do sexismo. Em 
contrapartida, salientam que as imagens da velhice “vêm 
acompanhadas de resistências que desafiam as práticas re-
gulatórias e as representações normativas” (idem, p. 126). 

Carlos Eduardo Henning (2017) faz uma revisão crítica 
e sistematizada da noção de “gerontologia LGBT”, apresen-
tando densamente como a noção tem aparecido no campo 
do conhecimento norte-americano, mas não se restringindo 
somente a este. Henning (2017, 284) fala que a “investigação 
mais ampla desenvolveu diálogos frutíferos com pesquisas 
nacionais que examinam, de distintas maneiras, os proces-
sos de assunção de sujeitos envelhecidos no contemporâ-
neo”. A sistematização feita pelo autor é uma contraposição 
ao cenário heteronormativo sobre a velhice que ainda tende 
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a ser hegemônico na gerontologia mainstream e destaca 
que, no campo do conhecimento, a noção de gerontologia 
LGBT tem aparecido como: gerontologia gay, gerontologia 
gay e lésbica, gerontologia GLB, gerontologia GLBTI, geron-
tologia queer, dentre outros. 

Aquendando (nas/ com as) redes educativas 
da/na cibercultura

Estudiosxs vêm nos informando que a conexão dos 
computadores às redes digitais (internet) tem reconfigurado 
hábitos, práticas sociais, sexuais e de consumo cultural, 
ritmos de produção e distribuição da informação, política, 
ciência, economia, educação e vem possibilitando novas 
práticas cotidianas, múltiplas formas de sociabilidades e 
de comunicação. Esse novo arranjo sociotécnico conectado 
em rede dá sentido e forma à “cibercultura” (LEMOS, 2007, 
2008, 2010; LEMOS & LÉVY, 2010). André Lemos (2007, 
2008, 2010) argumenta que a cibercultura instaura uma 
arquitetura midiática única (arquitetura “pós-massiva”) 
em nossa história em que, pela primeira vez, qualquer pes-
soa pode produzir e publicar informação em tempo real, 
em diversos formatos e modulações, adicionar e colaborar 
em rede com outros, reconfigurando a indústria cultural 
(“massiva”), através de práticas cotidianas insurgentes, al-
gumas delas desobedientes.  O autor propõe a emergência 
de três princípios que estariam na base da cibercultura: a 
liberação do polo da emissão (qualquer pessoa pode pro-
duzir e emitir informação), a conexão em rede e a reconfi-
guração sociocultural a partir de novas práticas produtivas 
e recombinatórias. 
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De outra parte, Pierre Lévy (1999, 2010) sinaliza que 
a cibercultura é um conjunto de técnicas (materiais e in-
telectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensa-
mento e de valores que se desenvolvem juntamente com 
o crescimento das redes digitais. Assim, com o cresci-
mento exponencial das redes digitais, novas arquiteturas 
digitais são desenvolvidas como, por exemplo, a “compu-
tação social” (LÉVY, 2010) ou web que constrói e com-
partilha de maneira colaborativa as memórias numéricas 
em rede: fotos, vídeos, música, textos, conhecimento en-
ciclopédicos, que são também conteúdos criados, orga-
nizados e compartilho pelos próprios usuários. Podemos 
dizer que a computação social potencializou a aquenda-
ção6 em rede ou “pegação virtual” que “são as interações 
homoeróticas propiciadas por sites, redes sociais e apli-
cativos para smartphones” (HENNING, 2017, p. 285), co-
nectando pessoas de localidades distintas, ou próximas, 
mas que não teriam tido a oportunidade de se conhecer, 
ampliando assim as redes de prazeres e agrupando usuá-
rios que partilham de desejos semelhantes.

Observamos, pois, as redes digitais como um es-
paço de novo contato e interação a qual oferece muitas 
possibilidades de circulação em rede aos idosos gays, o 
que possibilita que seus relacionamentos se articulem a 
novos espaços de comunicação, para além do imaginá-

6  Segundo Pocahy (2013, p. 2013) “aquendar é expressão usual que se pode oferecer às 
significações de pegar, fazer e dar atenção, no sentido mais erótico em que se possa con-
jugar o verbo e/ou oferecer-se à fruição dos prazeres sexuais”. A argumentação do autor 
considera que se trata de uma experimentação linguística que é composta por duas for-
ças de significado: invenção e re/posicionamento político-epistemológica.  Valemos-nos 
dessa insurgência linguística para acompanhar os fluxos e modos de produção de sentido 
que sem abrem em redes que se acoplam nos sistemas enunciativos da cibercultura. 
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rio limitado para as sociabilidades envolvendo o prota-
gonismo dos maduros - em boa parte saunas, cinemões 
(e aqui não estamos desqualificando esses espaços, mas 
afirmando que eles têm sido hoje complementados por 
outras redes de sociabilidade). 

Certas condições de  acesso e interação nas redes, 
onde de certa forma se poderia ‘livremente’ comentar, 
postar e intervir, constitui o ciberespaço como lócus de 
produção de subjetividade, a partir de certa (auto)narra-
ção de si, onde tantos sujeitos outros posicionados como 
menores ou abjetados, incluindo-se idosos gays, vem se 
posicionando, formulando seus modos coletivos para ex-
pressar-se e movimentar-se. E a partir da pluralidade so-
bre corpo e prazer, observamos por aqui as imagens, de-
sejos, regulações, mas também formas de acolhimento e 
de desejo em relação a idosos gays e suas movimentações 
de re[ex]sistência em redes que os movimentam em ou-
tras conectividades e fluxos desejantes. As redes e suas 
expansões como um acontecimento cibercultural agen-
ciam assim novos modos de se relacionar, e entre essas 
novas possiblidades, a sexualidade e erotismo também 
passam a ser tensionadas, pois renova-se e movimenta–
se nos termos de dispositivos também ao traçar outros 
modos de realizar/expressar desejos, prazeres e modos 
de subjetividade. A partir dessa multiplicidade conside-
ramos que para acompanhar esses fluxos, o trabalho em 
perspectiva cartográfica poderia nos fornecer maiores 
condições de habitar-fruir-e-problematizar a emergên-
cia e as acontecimentalizações em torno da intersecção 
dos enunciados corpo, gênero, sexualidade, raça, idade, 
diversidade funcional, localidade, entre outros.
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A cartografia como modo de problematização

O cotidiano desta pesquisa envolveu 18 grupos de aquen-
dação no Facebook. Nesses espaçps-tempos participamos ati-
vamente, interagimos e partilhamos também nossas experiên-
cias enquanto usuários do/no grupo. Esta pesquisa aconteceu 
ao longo do primeiro semestre de 2017. Mergulhamos nesse 
cotidiano em rede buscando cartografar as partilhas de afetos, 
de desejos e de experiências eróticas interseccionadas desde 
a questão geracional, racial, de localidade, performance de gê-
nero, dentre outros marcadores de diferenças. Nossas apostas 
de trabalho sustentam-se emabordagem teórico-metodológica 
discursivo desconstrucionista, entendendo que ela potencializa 
o alargamento das fronteiras de conhecimento sobre a (homo)
sexualidade, gênero e envelhecimento em tempos de cibercul-
tura e tenciona as naturalizações, evidenciando o jogo ficcional 
das normas e as experimentações de resistência e re-existência. 

A pesquisa, então, tenta traçar perspectivas outras, 
“descolonizando” a experiência do homoerotismo dos câno-
nes do corpo gay jovem, branco, sarado, classe média, etc... 
Mesmo que nós estejamos mais ou menos situados nessas 
posições de privilégio, impactando a semiótica do desejo na/
em rede. Mas e sobre outros arranjos de sociabilidade no que 
estamos interessados; não no sentido de encontrarmos espa-
ços libertos de qualquer relação de poder-saber-prazer, mas 
espaços em disputa, espaços negociados, espaços dissiden-
tes e também espaços por onde outros arranjos e hierarquias 
podem se (re)estabelecer, agora desde outros fluxos semió-
ticos, ético, estéticos e políticos insurgentes na cibercultura.

Johnny Alvarez e Eduardo Passos (2009), ao discutirem 
os princípios de uma cartografia, nos sugerem que essa forma 
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de pesquisa-intervenção não é fazer pesquisa sobre algo, mas 
uma pesquisa com alguém ou algo. Numa cartografia não há 
oposição entre teoria e prática, pesquisa e intervenção, produ-
ção de conhecimento e produção de realidade. Requer impli-
cação, comprometimento e engajamento do pesquisador com 
o cotidiano em que se movimenta uma pesquisa- mundo. O 
cartógrafo é um sujeito-(i)mundo, conectado nesses espaços-
-tempos com os mundos e territórios existenciais dos quais ele 
não somente participa, mas colabora na sua intensa e inventiva 
produção. Por isso, pesquisa-in(ter)venção. Cartografia como 
acompanhar processos, o(s) devir(es), os fluxos... 

O pesquisador-cartógrafo aprende que a sua (de)for-
mação acontece no decorrer do seu pesquisar, e que ela se 
dá também principalmente e fundamentalmente por meio 
de sua implicação e de seu enredamento em múltiplas redes 
educativas (que lhe compõem e que passam a se constituir 
a partir do encontro nos espaçostempos e territórios a que 
se lança/ mergulha). A cartografia requer uma postura aberta 
aos acontecimentos insurgentes que atravessam a pesquisa-
-vida, que deslocam o imperativo sujeito-objeto - pois se trata 
de acompanhar-fruir em/com/ desde práticas que agenciam 
significados e sentidos e, assim, novos contornos a pesquisa.

Em “Cartografia sentimental”, Suely Rolnik (2016) fala 
que o cartógrafo bebe de fontes variadas, seus operadores 
conceituais podem emergir de um filme, conversa ou filoso-
fia, é movido pelo desejo, a teoria se faz juntamente com as 
paisagens cuja formação ele acompanha – as teorias são for-
mas de cartografar, nos adverte a autora. Rolnik aponta que o 
mapa é a representação de um todo estático, enquanto que a 
cartografia é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo 
tempo que os movimentos de transformação e dos fluxos da 
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paisagem.  Para essa autora, o que define o perfil do cartógra-
fo é exclusivamente um tipo de sensibilidade que ele se pro-
põe fazer prevalecer, na medida do possível, em seu trabalho. 

Tanto Alvarez e Passos (2009) quanto Rolnik (2016) 
partilham de ideias que se aproximam e que nos ajudaram 
no pensarfazer desta pesquisa: a teoria é produzida a partir 
da prática; não se separa sujeito-objeto; parte da implicação 
e do desejo do pesquisador-cartógrafo com seu cotidiano de 
pesquisa; o pesquisador-cartógrafo deve estar aberto às ex-
periências; a construção do conhecimento é feita junto com 
os praticantes de um determinado cotidiano, e não sobre eles.

Cartografando as redes de aquendação 
em grupos no Facebook 

Nossos passos iniciais, embora marcados no papel por 
tinta, são registrados por nós a lápis para expressar sua mu-
tabilidade infinita, movimentar esse que é nosso como pes-
quisadores-cartógrafos e praticantes das redes... nosso traço 
pode ser borrado, apagado, reiniciado, reinventado... efeme-
ridade e consistência política dão o tom. A partir desses mo-
vimentos múltiplos, traçam-se aqui os rastros de grupos no 
online, grupos que se propõem a formas de interação a que 
denominamos com eles aquendação - entre os usuários; es-
ses numerosos grupos se arranjam em pluralidade de desejos, 
de propostas, de vontades, conectando localidades em uma 
era global. Ao passo que íamos interagindo e participando dos 
grupos diversos algumas das redes enunciativas que movi-
mentam e são movimentadas por seus praticante, expondo-
-nos de forma generosa suas cartografias. As publicações que 
compõem os primeiros traços dessa cartografia apresentamos 
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algumas entradas de problematização, alguns enunciados de 
aproximação dos grupos, que se encontraram mais fortemen-
te presentes durante nossa via(da)gem de campo: imagens de 
corpos, brincadeiras de aquendação(pegação), curte o que?, 
localização, alargamento das redes e repetições.

Imagens de corpo: Muitas são as imagens divulgadas e 
compartilhadas nos grupos, elas variam em interesses, propos-
tas e usos (brincadeiras/jogos/”tours”), desprendidas algumas 
vezes e noutras nem tanto de normas estéticas dominantes. Nos 
grupos de aquendação/pegação direcionado a idosos gays no-
ta-se em evidencia o interesse por parte dos jovens pelo corpo 
gay (dito) velho, barbudo e peludo, mas dentro de certos limites, 
ditos de ´boa aparência’ (certamente branco, heteronormativo, 
sarado e etc). Essas figuras recebem muitas curtidas, reações 
de “amei” ou admiração -  como o “uau”  e comentários. Lugares 
esses onde o corpo maduro e “bem cuidado” aparece com ad-
mirações, embora marcadas pelo ideal de um homem gay idoso 
de centro estético normativo considerado atraente e agradável. 
As fotos de corpo inteiro -  nus ou seminus -  em suas variações 
aparecem exibindo o tamanho do pênis, convidando parceiros a 
curtidas, conversas, encontros e sexo online.  Imagens de cueca, 
com as mãos segurando o pênis e com o peitoral exposto são 
também bastante comuns. No entanto há um limite regulador ao 
divulgar o corpo, as famosas nudes não podem ser divulgadas 
em formato visível a todos -  elas precisam ser carregadas em 
formatos de arquivos quando trata-se de nudez, já que há a 
regulação pelo próprio Facebook, conteúdo esse considerado 
obsceno e muitas vezes denunciado pelos próprios integrantes 
dos grupos de pegação (sejam internautas que tenham caráter 
homofóbico ou membros que se incomodam com nudez expli-
cita). A pluralidade acerca dos tipos desejados aparece na busca 
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por “daddys”, “Coroas ativo” que dominem os novinhos”, nota-
damente em conversações do tipo “Algum maduro dominador 
afim de novinho?”. No entanto, nota-se além desejos marcados 
pelo padrão de certa aparência, percebe-se assim os jogos de in-
versão, que provocam confusão em normas marcadas pela ima-
gem estereotipada dos maduros dominando os jovens. E nes-
ses casos os idosos gays procuram jovens dominadores, como 
muito nota-se no grupo “Gays idosos afeminados e machos do 
Brasil”, onde as publicações fazem muitas vezes convites a ra-
pazes dominadores durante o sexo, ressaltando assim a procura 
de “machões” divulgando imagens vestindo calcinha fio dental, 
cabelos longos e comportamentos ditos femininos. Ainda assim, 
os corpos ditos viris são maioria entre aqueles veiculados nos 
grupos, com a exposição de pelos, de masculinidades domina-
doras, em repetidas vezes são buscadas pelos jovens nesses 
grupos, reafirmando o jogo entre o daddy e sun, filhos e papais 
e leks (moleque) e maduros. As reproduções de certa hetero/
homonorma como jogos de dominação aparecem muito comu-
mente nesses espaços de sociabilidade, uma vez que estamos 
sendo constantemente interpelados pela (cis/hetero)norma. De 
modo que fica evidente que não pode-se escapar dela por com-
pleto. No entanto, esses corpos ganham a possibilidade de que 
essas marcas impostas (re)signifiquem seus modos de expor 
desejos e desejar, onde a cibercultura aparece como um espaço 
de resistência, em movimentos estético-políticos.

Brincadeiras de aquendação: Os modos de se mobi-
lizarem e tratamentos dos usuários dos grupos são feitos 
muitas vezes por investigações e questionamentos acer-
ca do tamanho do pênis, exibição de imagens com atos 
sexuais. Os interesses mais evidentes nesses espaços de 
sociabilidade, são de fato as brincadeiras sexuais, do tipo : 
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“Qual o tamanho da sua piroca? Postem fotos aew galera e 
o tamanho”, “Pega ou Passa?”, “Ficaria com a pessoa des-
sa foto?”, “Quem queria estar assim?”(referente à uma foto 
com dois homens nus beijando-se). As provocações vão 
além daqueles espaços de sociabilidade online do facebook, 
ampliam-se a grupos de pegação no whatsapp, os quais são 
possíveis de que qualquer um que clique nos links e sejam 
adicionados aos grupos, onde as conversas são instantâ-
neas e divulgação de imagens a todo instante. Membros 
esses marcados por muitos interesses e expectativas, nos 
grupos do Facebook de pegação aparecem também dando 
relevância a personalidades dos integrantes, como nas fa-
las: “Responda sobre você: A) idade; B) Cidade, Estado, C) 
1 – Ativ. / 2 - Pass.”. O que nos faz perceber que esses espa-
ços não se limitam a pegação virtual, se alarga a interesses e 
marcação de encontros, embora os desejos sexuais em sua 
maioria notados sejam de intenção a realização sexual, as 
vontades de encontrar um parceiro fixo também aparecem. 
Notável em falas como : “quero casar, tem alguém aí?”, “Olá, 
boa noite ! sempre sozinho”, “ Alguém ai pra cuidar de mim?”, 
“ Vocês só querem sexo e nada sério” e “ solteiro louco pra 
casar”. Sobre essas falas o que percebe-se portanto é que 
embora os temas e títulos sejam sempre marcados por ca-
racterísticas que limitam os assuntos e desejos ali tratados, 
os internautas vão além dessas barreiras estabelecidas pela 
proposta inicial dos grupos, rompem com as dicotomias, se 
reinventam e entendem-se também no direito de expressar 
e expor corpos e desejos ditos abjetos fora daquele espaço. 
As postagens de imagens e falas são tão diversas quanto os 
desejos nelas representados. Muito embora, a centralidade 
genital ainda apareça como um regulador do gênero, refor-
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çando a cisnorma. No entanto, ainda não podemos avançar 
nessa hipótese, uma vez que as discussões sobre questões 
trans ainda permanecem silenciadas nesses espaços (mui-
to pouco ou nada tensionadas, pelo que pudemos acompa-
nhar), em especial relação a homens não cisgêneros.

Curte o quê?: Além das brincadeiras e intenções de 
pegação, nota-se interesses a saber sobre os desejos dos in-
tegrantes, e desse modo, a heteronorma aparece afirmando 
binaridade  com a pergunta clássica sobre preferencias se-
xuais: “ativo ou passivo? ”. No entanto, os internautas se pro-
põem a caminhos que certamente borram e rompem com o 
normativo, evidenciadas nas postagens: “flex?”, “curte chu-
par?”, “faz a três?” e desdobra-se em muitas outras: “Curte 
pelos?”, “Quem curte magrinhos?”, “ Algum passivo magri-
nho?” , “ Algum coroa afeminado?” . Embora pareça que a 
tentativa é capturar esses desejos, algumas movimentações 
fazem-se além das possibilidades de captura através da lin-
guagem. Os desejos são tão variantes que convidam-nos 
a emergir em questionamentos acerca de nossas próprias 
limitações e taxonomias as quais fomos/viemos sendo en-
quadradxs. As postagens com as perguntas “Alguém curte 
amputado?”, “Alguém curte trans?”, “Bom dia, ativo, tenho 
XX anos e sou cadeirante” e “Boa tarde! Algum afeminado, 
delicado ou CDzinha(croosdresser)que curta ser versátil ou 
ativa?” , nos convidam a repensar acerca das normas que 
nós mesmxs levamos em consideração quando afirmamos 
as dicotomias binárias entre o ativo dominador e o passivo 
frágil, que de fato, as representações dos desejos observa-
dos nas redes de sociabilidade vão também além dessas.

Localização:  “Sou de BH e vocês?”, “Sou carioca, al-
guém do Rio por aqui?”, “Cadê pessoal de Curitiba e região?” 
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e “Novo aqui no grupo, alguém de São Paulo afim de algo?”. 
Ao nos depararmos com essas publicações acompanhamos 
a possibilidade de conexão e aproximação entre pessoas que 
buscam parcerias em regiões do Brasil, de norte a sul, do inte-
rior às capitais. A geopolítica dos prazeres parece movimentar-
-se de forma a cruzar as fronteiras do marcador regional, tão 
pouco problematizada ainda. Nessa mesma linha, percebemos 
também que usuários dos grupos que são de uma mesma lo-
calidade interagiam entre si, solicitando amizade no Facebook 
para conversarem “in box” (bate-papo) ou compartilhavam o 
número de seus celulares para a aquendação via WhatsApp e 
para a formação de grupos, alargando, assim, as suas próprias 
redes em conexões imediatas e experimentações presenciais. 

Uma pausa cartográfica...

Nos movimentos de aproximação com os grupos per-
cebemos a pluralidades de desejos e iconografias de corpo, 
ainda que marcado pela idade, regulado por certo padrão es-
tético do envelhecimento. Nossa postura em direção a uma 
cartografia nos conduziu ao desafio de acompanhar esses 
fluxos de linguagem-afeto-desejo por caminhos rizomáticos 
e plenos em acontecimentos em partidas e saídas, desconti-
nuidades, continuidades... Tentamos sobretudo trazê-la para 
o espaço da problematização em pesquisa com o cuidado em 
não engessá-las (e/ou interpretá-las), muito embora a potên-
cia de suas (des)arrumações não caiba tão prontamente nos 
jogos da produção acadêmica formal. O que podemos fazer é 
acompanhar os efeitos disso tudo em nós, corpos desejantes 
que estão a todo tempo em movimento, negociando 
significados em rede, produzindo novos sentidos(-outros).
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Nesta cartografia nos aproximamos com cuidado, mas 
não menos intensamente. Nossos corpos produziram efeitos 
nesse encontro, assim como eles em nós. Os rastros por eles 
deixados são de muitos caminhos, muitas formas outras de 
conhecer-praticar o envelhecimento (e como nós mesmos vi-
venciamos essa interpelação nos nossos cotidianos e redes 
educativas do prazer). Nesses grupos, acompanhamos mo-
vimentos intensos de afeções desejantes que indicam algum 
tipo de desafio e alguma contestação (por mais regulada que 
possa ter se apresentado até então) às representações e os re-
gimes de verdade que se estabelecem em torno do envelheci-
mento. Espaços esses de intensa produção subjetividade. As 
redes de idosos gays englobam esses plurais em movimento 
nômade e mostram resistências no sentido de produzirem 
suas próprias imagens, conectando redes de significado e 
fabricando/inventando sentidos outros ao corpo, gênero e a 
sexualidade nas tramas da interpelação geracional.

As conversas que aconteceram nos grupos, além de for-
marem redes de afetos, desejos e prazeres entre xs praticantes, 
são produtoras de micropolíticas cotidianas – elas fortalecem 
redes de resistência LGBTQ e fazem conectar questões geracio-
nais, de gênero, de raça e de localização numa mesma ambiência 
e articulam complexas tramas de intercâmbio de experiências 
sociais e culturais, algo que nos espaços de sociabilidade tradi-
cionais (clubes, bares, associações, paradas do orgulho, etc) pa-
recem mais refratários e hostis aos idosos. Essas micropolíticas 
cotidianas em rede são potencializadas em função do princípio 
do polo de emissão liberado e da livre circulação da palavra, pois 
“sempre que podemos emitir livremente e nos conectar a outros, 
cria-se uma potência política, social e cultural: a potência da re-
configuração e da transformação” (LEMOS, 2010, p. 27). 
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Por outro lado, é preciso tomar essas redes de aquen-
dação como redes educativas, conforme discutida por Al-
ves (2012), pois produzem intensas experimentações de 
produção de conhecimento-vida, onde o praticante, ao ter 
acesso a elas e ser por elas afetado, se constitui nesse fluxo 
informacional, ampliando seu repertório cultural e de prá-
ticas-saberes. As múltiplas redes educativas reverberam 
nas práticas e nas teorias que criamos, transmitimos e re-
produzimos, como também constituem e moldam nossos 
corpos, fazendo proliferar outras pedagogias culturais. 

Além de formarem redes de aquendação e mobilizarem 
complexas redes educativas, consideramos os grupos do Fa-
cebook como “espaços de educação” (POCAHY, 2013), onde o 
aprender e o ensinar acontecem simultaneamente por meio 
de práticas partilhadas de desejos, prazeres e afetos, volta-
das para as pedagogias de gênero e de sexualidade. O que se 
percebe acompanhando as cartografias desses/nesses espa-
ços de sociabilidades nas redes, estão em fluxo, produzindo 
mudanças e modificando a si mesmas..... Os desejos, as brin-
cadeiras, as relações aparecem nos grupos através de uma 
profusão de sentidos e experimentação de cidadania sexual. 
In/felizmente muitos idosos nesses grupos possuem as re-
des como único espaço de possibilidade de expressarem suas 
sexualidades. Mas o computador e as redes que permitem a 
interação, se de um lado podem ser um espaço de liberdade, 
também pode ser normalizador e regulador. O que as redes 
permitem? Como esses corpos gays marcados pela interpe-
lação da velhice têm existir desviado, de certa forma, à hete-
ronormatividade? Desafios esses, de aberturas e reaberturas, 
tem sido entendido por nós como fundamentais a pensarmos 
nessa cartografia (produção de outros planos de produção de 
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subjetividade) que acompanha a cibercultura como um espa-
ço-tempo possível de hospitalidade a identidades (fluidas) 
e respeito acerca das diferenças. Em que pese essa positivi-
dade, a rede é, como dissemos, um espaço-tempo agonísti-
co -  de disputa, confronto... É certo que uma norma estará 
sempre em funcionamento, engendrada no interior de nossas 
relações, praticantes de discurso, agentes de redes enuncia-
tivas.  Embora as regulações estejam presentes nas redes, as 
resistências de idosos gays nesses espaços certamente são 
as marcas principais as quais nos obrigaram a repensar nos-
sas práticas e modos de olhar o envelhecimento gay. Afinal, 
os corpos velhos também gozam, amam, se divertem, nave-
gando no tempo presente da cibercultura.
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Juventudes, sexualidades 
e vida com HIV/aids: o que 

dizem os/as jovens+?

Jeane Félix

Pra começo de conversa

“A culpa minha eu carrego, mas jamais por ter feito 

mal dessa maneira a outra pessoa” - João1

 Entre as (des)aprendizagens e (re)aprendizagens 
presentes na vida de jovens+2, aquelas associadas às vivên-
cias da sexualidade são as que incitam mais dúvidas, me-
dos, incertezas. Uma vez que é pela via sexual que ocorrem 
os maiores índices de transmissão do HIV/aids, é para as 
práticas sexuais que estão voltadas as ações e intervenções 

1 Os nomes utilizados aqui foram escolhidos pelos/as jovens entrevistados/as. Para co-
nhecer como se deu a escolha pelos nomes ver Félix, 2012a.
2 Jovens+ é o termo que venho utilizando para me referir aos/as jovens que vivem com 
HIV/aids em sinalização ao modo pelo qual muitos/as deles/as referem-se a si próprios/
as e ao conjunto de jovens soropositivos/as.
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no âmbito da prevenção. A possibilidade de transmitir HIV 
para outra pessoa foi mencionada por jovens+ como algo 
terrível, uma culpa que não se quer ter, como disse João no 
trecho com o qual introduzi este texto. Para os/as jovens+ 
que entrevistei, a possibilidade de infectar um/a parceiro/a, 
quer seja eventual ou fixo/a, é algo que assusta e, em virtu-
de disso, indicaram que a prevenção é uma ação obrigatória, 
da qual não é possível abrir mão.

 Assim, este artigo que visa refletir sobre os modos pe-
los quais as relações afetivas e sexuais são vivenciadas e res-
significadas pelos/as jovens+, particularmente no tocante à 
revelação do diagnóstico e suas influências para a vivência da 
sexualidade, e é parte de minha tese de Doutorado em Edu-
cação, defendida em 2012, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, sob orientação da professora Dagmar Meyer, 
intitulada “Quer teclar?”: aprendizagens sobre juventudes 
e soropositividades a partir de bate-papos virtuais. Trata-
-se de uma tese que objetivou compreender os modos pe-
los quais jovens soropositivos/as (des)aprendem a tornar-se 
pessoas que vivem com HIV/aids (FÉLIX, 2012a). O material 
empírico da tese, também utilizado aqui, foi produzido por 
meio de entrevistas narrativas online (FÉLIX, 2014) com 16 
jovens+ e analisadas na perspectiva da análise cultural.

 Articular HIV/aids, juventudes e sexualidades é ne-
cessário para nos ajudar a compreender como os/as jo-
vens+ vivenciam suas experiências afetivas e sexuais, o 
que aprendem com elas e como lidam cotidianamente com 
os desafios que a experiência soropositiva lhes impõe3. An-

3 Parte dessa discussão foi tratada em outro artigo de minha autoria em parceria com 
Rosângela Soares (FÉLIX e SOARES, 2012).
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tes de apresentar as reflexões que proponho, passo a defi-
nir brevemente o que estou tomando neste texto por HIV/
aids, juventude e sexualidade. Cabe indicar que a aids, dita 
assim mesmo em letras minúsculas, não é apenas causada 
pelo vírus da Síndrome da Imunodeficiência Humana (HIV). 
A aids descrita em caixa alta, como a sigla que se refere aos 
aspectos epidemiológicos não dá conta das vidas que pul-
sam “apesar” da infecção pelo HIV. Viver com HIV e estar 
com aids são coisas diferentes. Para fins deste texto, a aids é 
compreendida como algo que se constitui no âmbito da cul-
tura, “não sendo, pois, um dado natural ou universal: cada 
família, cada parceiro/a, cada pessoa e cada jovem que 
vive com HIV pode reagir de diferentes modos ao diagnós-
tico, ao tratamento, à vida sexual pós-infecção etc.” (FÉ-
LIX, 2012, p. 27). Em outros termos, não há como dissociar 
os aspectos clínicos do cenário sociocultural mais amplo 
no qual a aids se insere. Não é apenas uma epidemia vi-
ral, clínica e biológica, mas uma epidemia de aspectos mo-
rais, culturais e discursivos. Ela é mais do que se disse e 
se pensou sobre ela, do que uma infecção viral. A aids é 
uma doença dos nossos tempos, dos tempos da globali-
zação e não pode ser pensada fora desse contexto social e 
cultural no qual é vivida e constantemente (re)significada 
(PARKER, 1997; GALVAO, 2000; SANTOS, 2002). 

A juventude, assim como a aids, também é uma cons-
trução social na medida em que não se limita a uma simples 
passagem entre faixas etárias (dos 15 e 29 anos, como indica 
o Estatuto da Juventude). A juventude, ou melhor, as juven-
tudes, plurais e pulsantes, são compostas pelas semelhan-
ças e diferenças que podem ser vivenciadas por indivíduos 
de uma mesma geração. Tais semelhanças e diferenças são 
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produzidas e modificadas a partir dos marcadores de gêne-
ro, raça/cor, local de moradia, condições socioeconômicas, 
entre outras, que atravessam, incorporam, aproximam e 
diferenciam tais experiências e os sentidos que os sujeitos 
atribuem a elas (PAIS, 1990; 2004; 2005; REGUILLO, 2003; 
SOARES, 2005; ANDRADE, 2008; DAMICO, 2011).

A sexualidade também é compreendida como um fenô-
meno cultural, social e histórico. Na perspectiva indicada por 
Foucault, trata-se de um “dispositivo político” (2001, p. 142), 
no qual o corpo anatômico e fisiológico continua a existir, po-
rém não como algo natural e isolado das relações de poder. 
Para Weeks (2001, p. 42), a sexualidade “tem sido um marca-
dor particularmente sensível de outras relações de poder”. A 
sexualidade, dessa maneira é uma construção sociocultural, 
cujos códigos sobre o que é ou não permitido fazer em seu 
âmbito são definidos e ensinados por instâncias como esco-
las, serviços de saúde, igrejas etc. (LOURO, 1999).

 
Juventudes, sexualidades e HIV/aids

 Retomando o trecho da fala de João, utilizado para 
abrir este texto, nos damos conta de um atravessamento 
das vivências da sexualidade por jovens+: a culpa por uma 
possível transmissão ensina aos/as jovens que é preciso se 
prevenir, no caso em questão, usando preservativo4. Assim, 
subjetivados/as pelos discursos do sexo seguro, esses/as 
jovens precisam desenvolver estratégias para proteger-se e 

4 No âmbito deste texto não abordarei outras estratégias de prevenção utilizadas atual-
mente pelo setor saúde como, por exemplo, a prevenção combinada, a profilaxia pré-ex-
posição. Dessa forma, sempre que estiver me referindo a prevenção aqui, estou falando 
sobre o uso de camisinhas.
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cuidar de si e de seus/suas parceiros/as sexuais. Uma das 
decorrências disso é que muitos/as jovens+ preferem rela-
cionar-se apenas com pessoas soropositivas, pois, no caso 
de haver algum acidente (o rompimento de uma camisinha, 
por exemplo), os efeitos (uma reinfecção por HIV, infecção 
por outra DST e/ou gravidez não planejada) não seriam tão 
grandes quanto a culpa por uma possível nova infecção. No 
caso de uma gravidez não planejada há, ainda, a responsa-
bilidade, sobretudo das mulheres, de não transmitir o HIV 
para o/s bebê/s, o que implica, particularmente, seguir à 
risca todo o protocolo clínico de prevenção da transmissão 
vertical do HIV; caso contrário, a culpa e a responsabilidade 
a elas atribuídas serão muito grandes.

Nessa perspectiva, culpa e responsabilidade foram 
termos mencionados por muitos/as deles/as durante as 
entrevistas, o que me faz pensar que, por essa razão, consi-
deram-se mais responsáveis em relação ao uso de preser-
vativos, pois não é apenas sua prevenção que está em jogo, 
mas, também, o cuidado com parceiros e parceiras. Cabe 
lembrar que as práticas de cuidado e autocuidado são pila-
res de sustentação das intervenções tradicionais no campo 
da educação em saúde, que tratam de educar o público ao 
qual se destinam a responsabilizar pela sua própria saúde, 
conforme indicou Oliveira (2011). Na direção indicada por 
esta autora, penso que os/as jovens+ são ensinados/as, 
desde que conhecem o próprio diagnóstico, a cuidar de sua 
saúde, sua vida, sua prevenção e, fazendo isso, estariam 
também cuidando das pessoas com as quais se relacionam. 
Para tanto, é preciso desaprender hábitos anteriores para 
aprender e apreender novos hábitos, incorporando-os à 
sua vida cotidiana.
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As intervenções no campo da educação em saúde sus-
tentam-se na premissa de preparar os indivíduos a cuidarem 
de si, o que se dá por meio de ações educativas. Nessa direção, 
cabe destacar que tais ensinamentos em relação ao cuidado 
consigo têm envolvido “a imposição de estilos de vida estabe-
lecidos desde o ponto de vista dos profissionais de saúde, como 
saudáveis” (ibidem, p. 186). Isto é, mesmo que sejam apresen-
tadas como “escolhas possíveis, não obrigatórias” (ibidem) – 
que seriam tomadas a partir do conhecimento de informações 
técnicas sobre sua condição de saúde –, via de regra, tais es-
colhas correspondem às orientações dos/as profissionais de 
saúde, já que suas falas emergem carregadas “de ‘verdades’ da 
ciência, a qual é difícil de contrariar” (ibidem).

A reflexão proposta por Dora Oliveira (2011) me parece 
potente para pensar que, em relação aos/às jovens+, as po-
líticas públicas e as intervenções realizadas pelos serviços 
de saúde propõem-se a garantir a opção de escolha destes/
as no tocante ao seu tratamento. No entanto as relações 
de poder-saber estabelecidas entre profissionais de saúde 
(particularmente médicos homens) e os/as usuários (par-
ticularmente jovens) colocam essa possibilidade de esco-
lha como algo que existe apenas no âmbito da formalidade. 
Além dos aspectos de gênero aqui existentes, há também 
dimensões da valorização do saber científico em detrimento 
de outros saberes que os sujeitos possuem, o que dispõe o 
primeiro sempre em lugar privilegiado em relação ao segun-
do. Além disso, há uma dimensão de geração, aqui presente, 
que também precisa ser pensada. Os/as jovens, em geral, 
são compreendidos/as como pessoas em desenvolvimento, 
cujas verdadeiras aprendizagens só ocorrerão com o tem-
po, no futuro, por meio das experiências. Parece haver um 
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duplo movimento em relação aos/as jovens: de um lado, há 
investimentos de vários setores e instituições no intuito de 
compreendê-los/as como sujeitos de direitos, inclusive de 
direitos sexuais e de direitos reprodutivos, por outro, há uma 
perspectiva de que os/as jovens, sobretudo os de menor 
idade, precisam ser tutelados/as, cuidados/as, protegidos/
as, essa última perspectiva tem justificado interferências de 
moralistas e reacionárias de todas as ordens para proibir/di-
ficultar/impossibilitar a abordagem de temas como gênero, 
sexualidade e diversidade nas escolas, com efeitos retrógra-
dos perversos para a educação desses sujeitos em particu-
lar e também da educação em sentido mais amplo.

Juventudes, sexualidades e revelação do diagnóstico 

Para pensar a revelação do diagnóstico em suas rela-
ções com a sexualidade, penso que cabem algumas ques-
tões: os/as jovens+ devem sempre revelar o diagnóstico às 
pessoas com quem se relacionam sexual e afetivamente? 
Qual o melhor momento para revelar o diagnóstico aos/às 
parceiros/as? Que estratégias são utilizadas por eles e por 
elas quando decidem revelar o diagnóstico? Como o HIV 
atravessa e dimensiona suas relações sexuais? Para essas 
questões, obviamente, não há respostas fixas e únicas. Mas 
as conversas com os/as jovens+ me deram alguns sinais 
para pensar em respostas possíveis.

“eu mantenho a seguinte prática em meus relaciona-
mentos: se for uma relação de confiança que sei que será 
duradoura...eu CONTO. se não...for algo corriqueiro...eu NÃO 
CONTO!! mas em todos os casos...eu previno como deve ser… 
em respeito a minha saúde e a saúde do outro” - Hugo
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 A estratégia utilizada por Hugo foi relatada por ou-
tros/as jovens que afirmam se preocupar com a prevenção 
em respeito à própria saúde e à saúde do/a parceiro/a, em-
bora a revelação do diagnóstico só seja feita quando é “uma 
relação de confiança”, que “será duradoura”. Uma relação 
duradoura pode ser interpretada de diversas maneiras; para 
os/as jovens, entretanto, elas costumam ser consideradas 
duradouras após poucos encontros. Os relacionamentos 
na (e da) juventude (mas não apenas nela) costumam ser 
instantâneos, efêmeros, passageiros, refletindo o encurta-
mento dos tempos e das distâncias (LÉVY, 1999; BAUMAN, 
1998) vividos nos nossos dias, com desdobramentos em di-
versas esferas da sociedade, como o mundo do trabalho (e 
seus vínculos empregatícios temporários) e os casamentos 
(que já não duram mais “até que a morte os separe”). Como 
indica Justo (2005, p. 67), vivemos “a era da ‘instantaneida-
de’ em que não é mais preciso aguardar, esperar ou retardar 
a satisfação de um desejo, um gesto, uma palavra, e assim 
por diante”. Nesse sentido, o tempo demandado para que 
um relacionamento passe de eventual para duradouro pode 
ser rápido demais e isso talvez tenha efeitos importantes no 
que diz respeito, principalmente, aos cuidados que jovens+ 
necessitam ter consigo e com os outros. Para João, a intimi-
dade e as relações “duradouras” vividas pelos/as jovens se 
dão em um tempo bastante curto, segundo ele: “Pouquíssi-
mas semanas já são suficientes”.

 Houve, também, alguns jovens+ que relataram não fa-
zer sexo se o/a parceiro/a não souber, como no caso de Caio, 
citado em seguida. Nesse sentido, não se trata de possíveis 
relações duradouras ou não e, sim, de relações que podem ser 
pontuais, mas que implicam envolvimento íntimo.



Seção 11 | 157

“eu, normalmente, não conto pra ficante que a gente 
só vai no cinema umas três vezes nem se vê. Mas, só rola 
sexo depois que o cara sabe. Nunca transei com ninguém 
que não sabia. Acho isso horrível, pode acabar com tudo 
antes mesmo de começar” - Caio

 Para Caio, revelar o diagnóstico aos possíveis parcei-
ros duradouros significa condição fundamental para que haja 
envolvimento sexual, ou seja, não há sexo se o parceiro não 
sabe sobre sua condição sorológica. Ele relatou ter vivencia-
do diversas situações desconfortáveis em relação à revelação 
para parceiros sexuais – alguns não voltaram a procurá-lo 
após conhecerem sua sorologia. Algumas vezes, a revela-
ção do diagnóstico a parceiros e parceiras sexuais e afetivos/
as vai acontecendo aos poucos. Com o tempo, os/as jovens 
aprendem que é preciso preparar o outro para receber o diag-
nóstico e que este/a, por sua vez, pode precisar de um tempo 
para acostumar-se com a notícia e aprender a lidar com ela. 
Os processos de ensino e aprendizagem são continuamente 
retomados quando o assunto é revelação diagnóstica, e isso 
não acontece apenas quando se trata de contar a parceiros/
as sexuais e afetivos/as mas, também, para amigos/as e fa-
miliares, pois há o receio da rejeição e do preconceito, como já 
indiquei. Nesse sentido, em conversa com Rafaela, perguntei: 
E como você contaria para um menino que estivesse a fim, 
que você vive com HIV? Ela responde:

“bom, primeiramente eu pensaria muito se ele merece 
saber meu segredo. se sim, perguntaria o que ele sabe sobre 
DST, falaria que eu só transo com camisinha…aí, lógico que 
ele deve perguntar o pq? Aí eu falaria que tenho o vírus da 
aids desde que nasci OU falaria de uma amiga que tem HIV 
e que o namorado descobriu e tal…e perguntaria ‘e ai fulano, 
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o que vc faria?’ Dependendo da resposta dele eu falaria, se 
não acabaria ali… acho que todo relacionamento sério tem 
que começar com a verdade” - Rafaela

O segredo, como disse Rafaela, é algo que não pode ser 
revelado para qualquer pessoa, de qualquer maneira. É preci-
so “merecer” recebê-lo. Esta jovem indica duas possibilidades 
para revelar o diagnóstico a um parceiro sexual: a primeira, de 
caráter pedagógico, dialogando sobre os conhecimentos que 
o parceiro tem sobre o tema, introduzindo uma conversa na 
tentativa de fazê-lo questionar o uso de preservativo, antes de 
contar sobre o segredo que a acompanha desde o nascimento. 
Essa estratégia, de ir introduzindo o tema a partir dos conhe-
cimentos prévios do parceiro, foi mencionada por outros/as 
jovens que entrevistei. A segunda possibilidade para revelar 
o diagnóstico, apontada por Rafaela, é bastante comum (essa 
estratégia é utilizada por outros/as jovens que entrevistei, bem 
como por jovens+ com os/as quais convivi nos últimos anos): 
ir contando sua situação como se essa fosse vivenciada por 
outras pessoas, para observar a reação do/a parceiro/a. No 
caso de Rafaela, a depender do modo como o parceiro reagisse, 
ela terminaria a relação nesse instante. Outros/as jovens me 
disseram ter continuado a relação sem revelar o diagnóstico, 
por medo de rejeição por parte do/a parceiro. Houve, também, 
os/as que mantiveram a relação e retornaram a introduzir o 
assunto; aqueles/as que contaram em outro momento; e os/
as que vivenciaram o sumiço e a rejeição em decorrência da 
revelação, como na situação contada por Caio.

“assim, eu tava ficando com ele [um garoto], e como vi 
que ia rolar sexo contei. Ele marcou de sair a noite comigo 
para conversar e nunca apareceu. Ai eu liguei ele inventou 
histórias, pediu desculpas e eu liguei o foda-se” - Caio
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 Não me cabe entender o motivo pelo qual o possível 
parceiro sexual de Caio “pediu desculpas e sumiu” após co-
nhecer seu diagnóstico. No entanto essa situação me provo-
ca a pensar que, numa cultura em que a norma é a soronega-
tividade, parece compreensível a fuga de um envolvimento 
sexual sabidamente soropositivo e também que o HIV atra-
vessa as relações sexuais de modo que, em alguns casos, 
pode parecer violação ou falta de confiança não contar. Essa 
situação me faz refletir, ainda, sobre o desconhecimento que 
a maioria das pessoas têm acerca das questões relaciona-
das à vida com HIV/aids. Alguns/algumas jovens que entre-
vistei falaram sobre a falta de conhecimentos e informações 
que tinham antes de conhecerem seu diagnóstico. Fabrício, 
Murilo e Luan referiram-se ao fato de que, antes do diagnós-
tico, “não passava pela cabeça” a possibilidade de conhecer 
pessoas soropositivas e que o desejo de conhecer pessoas 
vivendo com HIV só se deu a partir do momento em que se 
perceberam na mesma situação, indicando para a invisibi-
lidade da temática no âmbito da norma soronegativa. Cabe 
destacar que não apenas os/as parceiros/as sexuais e afeti-
vos não procuraram mais os/as jovens desta pesquisa após 
conhecerem seu diagnóstico. Embora em menor número, 
houve jovens que vivenciaram a ausência de amigos e ami-
gas, como foi relatado por Enzo.

Assim, parece ser compreensível a reação de medo, au-
sência e fuga de um/a parceiro/a que passa a conhecer a soro-
logia da pessoa com a qual está se relacionando. Nessa direção, 
Fabrício relatou que “antes de saber que tinha HIV não saberia 
como reagir com algum [soropositivo]”. Em outras palavras, 
é necessário ocorrer um processo de ensino e aprendizagem 
também para o/a parceiro/a soronegativo/a, que muitas vezes 
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não consegue continuar a relação por falta (ou insuficiência) de 
conhecimentos e informações acerca das práticas sexuais en-
tre casais sorodiscordantes ou sorodiferentes.

Alguns jovens, como Rafael e Murilo, falaram sobre as 
dificuldades que sentem com os relacionamentos sexuais e 
afetivos desde que conheceram seu diagnóstico.  Em entre-
vista com Rafael, pergunto: você está namorando ou ficando 
com alguém no momento?

“ Não consigo, algo me travou… eu não consigo sentir 
vontade de gostar de meninos. Sei lá…amorteceu - Rafael

Na sequência, pergunto: Não namorou depois do 
diagnóstico? 

Rafael diz: “Não. Nunca mais!”
No caso de Rafael, o diagnóstico implicou diretamente na 

“falta de vontade” de relacionar-se sexual e afetivamente no-
vamente, talvez porque sua infecção tenha ocorrido no interior 
de uma relação estável na qual ele se comportava monogami-
camente e o seu parceiro não. O chamado “amor romântico”5 
(FELIPE, 2007; COSTA, 2005), associado à norma soronegati-
va presente na nossa sociedade, é um importante contexto de 
risco e vulnerabilidade para homens e mulheres, jovens ou não. 
Em nome do amor (e da pseudocerteza da soronegatividade 
do/a parceiro), deixa-se de usar preservativo, fazem-se acor-
dos de fidelidade e monogamia que nem sempre são respeita-
dos por ambos os/as parceiros/as, e deixa-se de fazer exames 
para conhecer a condição sorológica. Nas palavras de Rafael, 
“foi minha carência que me colocou em maus lençóis”. 

5 No texto Do amor (ou de como glamourizar a vida): apontamentos em torno de uma 
educação para a sexualidade, Jane Felipe problematiza a noção romântica de amor pre-
sente na nossa cultura, em nome da qual se estabelecem, no âmbito das relações de po-
der, as relações amorosas.
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As noções de conjugalidade, presentes na nossa cultura 
e representadas pelo amor romântico, sustentam-se, sobre-
tudo, na noção de monogamia e de confiança como sendo in-
dispensáveis para as relações sexuais (MEYER et al., 2004). 
Monogamia, amor e confiança são comportamentos entendi-
dos como atributos femininos e, nessa direção, têm sido indi-
cados como os principais contextos de vulnerabilidade para 
a feminização da aids no nosso país (BRASIL, 2007), uma 
vez que, conforme apontado por Meyer e cols. (2004, p. 72), 
estes comportamentos “representados como barreiras para 
a adoção do preservativo, modos ditos ‘femininos’ de viver 
a sexualidade têm sido desvalorizados nas campanhas de 
prevenção”. É interessante perceber que, embora sejam com-
portamentos associados às mulheres, eles foram indicados 
aqui como motivadores para a infecção de jovens homens 
gays, como pudemos inferir com o excerto das entrevistas 
com Rafael, já mencionadas aqui. Além de Rafael, outros jo-
vens como Caio e Murilo indicaram que a não proteção que 
ocasionou suas respectivas infecções se deu com parceiros 
fixos, em relações estáveis. O fato de a monogamia, a con-
fiança e o amor romântico serem motivadores da infecção 
de jovens homens, em meu ponto de vista, coloca em xeque 
as noções hegemônicas nas quais estes se definem como se 
fossem comportamentos mais característicos de mulheres 
e/ou de modos femininos de ser. É possível, ainda, em outra 
direção, apontar que tais comportamentos femininos teriam 
sido responsáveis pela infecção também de homens, ou seja, 
que estes jovens se comportaram como mulheres (como se 
isso significasse algo ruim a priori) e que, por isso, se infec-
taram. Mas, diante dessa perspectiva (com a qual, inclusive, 
não concordo), como explicaríamos a infecção dos/as demais 
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jovens de transmissão horizontal, cujas práticas de risco não 
estiveram relacionadas às dimensões que venho tratando 
aqui? Não pretendo prolongar tal discussão, gostaria apenas 
que a levássemos em consideração, pois ela desloca algumas 
das especulações que podem ser feitas.

Quando o amor romântico tem como efeito a infec-
ção por HIV, pode ocorrer uma sensação de desconfiança e 
desconforto em relação a algo em que se acreditava; mui-
tas vezes, é a própria relação (construída nas bases desse 
amor romântico) que é questionada. Assim como Rafael, 
Murilo, Nilton e Caio também afirmaram só terem transa-
do sem preservativo com namorados, em relações fixas. 
Embora não tenha deixado de ficar depois que soube o seu 
diagnóstico, como ocorreu com Rafael, Murilo passou a ser 
mais cuidadoso na escolha dos homens com quem se rela-
ciona sexual e afetivamente, após o diagnóstico. No início, 
procurou relacionar-se apenas com outros soropositivos, 
mas depois decidiu que sua condição sorológica “não limita 
o tipo de pessoa que vou me relacionar”.

Os relacionamentos sexuais e afetivos dos/as jovens+ 
implicam negociar, decidir sobre a revelação de diagnósti-
co ou não, fazer “sexo seguro”, aprender sobre as práticas 
sexuais que envolvem poucos riscos à sua saúde e à saúde 
das pessoas com as quais se relacionam. Em outras pala-
vras, o cardápio de (des)aprendizagens que atravessa a vida 
sexual de um/a jovem+ é composto por uma lista grande 
de cuidados, medos, ansiedades, incertezas. Mesmo que se 
tenha informações técnicas corretas, na prática, na vivên-
cia das relações, as coisas não se dão de modo simples para 
todos/as. E isso não tem, necessariamente, relação com o 
tipo de transmissão, uma vez que ouvi tanto de jovens de 
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transmissão horizontal quanto vertical relatos semelhantes 
no tocante à vivência da sexualidade. Sobre o envolvimento 
afetivo com uma jovem soronegativa, Wallace relatou:

[embora tenha informações técnicas sobre prevenção] 
“tem umas coisas, tipo grilos… sei que não tem nd [nada] a 
ver, mas ficam na minha mente, tipo afita, gengivite […]. Ain, 
não sei o que fazer, não qro [quero] machucá-la nem passar 
nd pra ela” - Wallace

Jeane diz: sei como é...vocês conversam sobre essas 
coisas?

Wallace diz: hurrum [confirmando], ela fica tranquila 
mas eu não… acho que não me perdoaria se ela contraísse 
[o HIV]

A fala de Wallace, a meu ver, indica que ter informa-
ções corretas não é suficiente para tranquilizar os/as jo-
vens+ diante de uma relação sorodiferente, que é quando 
um/a dos/as parceiros é soropositivo/a e o/a outro/a so-
ronegativo/a. Parece ser necessário investir em espaços e 
momentos para dialogar sobre os medos, as dúvidas, as 
inseguranças. Apenas transmitir informação é insuficiente 
para apoiar os/as jovens na tomada de decisões em relação 
às práticas sexuais e às relações afetivas. Vários/as jovens 
relataram a ausência de pessoas/espaços para falar sobre 
sexualidade, motivo pelo qual alguns/algumas menciona-
ram ter aceitado participar da pesquisa. Murilo afirmou “ti-
rar proveito das nossas conversas”, referindo-se ao fato de 
aproveitar a oportunidade de conversar com alguém que 
estuda o HIV/aids para tirar dúvidas, conhecer materiais 
educativos e obter informações sobre políticas públicas 
e ações de organizações não-governamentais voltadas a 
pessoas que vivem com HIV. 
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A reincidente afirmação de quase todos/as os/as jo-
vens que entrevistei (não apenas os/as que integram o cor-
po de informantes da tese), quanto à ausência de pessoas 
com quem conversar sobre as várias dimensões da vida 
com HIV e de outras questões que a ela se atrelam, me in-
clina a pensar que as políticas públicas e os programas de 
prevenção e tratamento do HIV/aids não delimitam espaços 
e ações para incorporar amigos/as, familiares e parceiros/
as amorosos/as para apoiá-los/as em seus dilemas e ansie-
dades. Tampouco dispensam investimentos na direção de 
acolher parceiros/as e familiares na direção de ajudá-los/as 
a lidar com o diagnóstico, compreender sua situação soro-
lógica e seus efeitos, bem como para sentirem-se seguros 
para apoiar o/a jovem+ com o/a qual vivem ou convivem. 
Do meu ponto de vista, esse hiato interfere nos modos como 
os/as jovens+, seus familiares, amigos/as e parceiros lidam 
com as experiências associadas às vivências com HIV/aids.

Além disso, o medo de sentir-se responsável pela 
possível infecção de seu/sua parceiro/a é um fantasma 
que acompanha quase todos/as os/as jovens que entre-
vistei, talvez porque os discursos sobre o cuidado con-
sigo e com os outros assumam este tom: que os/as jo-
vens+ são responsáveis por proteger a si mesmos/as e 
a seus parceiros e parceiras. A responsabilização com a 
qual se interpela jovens+ não se dá apenas no âmbito da 
prevenção, mas ocorre também em relação à ingestão de 
medicamentos, em que a culpabilização é acionada quando 
acontecem falhas na adesão, levando-se pouco em consi-
deração os fatores que aqui interferem.

A prevenção extrapola o uso de preservativos, pas-
sando pelo uso de outros instrumentos de proteção (como 
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luvas) e masturbação sem penetração. Isso porque os/as 
jovens têm dúvidas sobre o que efetivamente pode trans-
mitir o HIV; e sobre algumas especificidades das práticas 
sexuais (como sexo oral, por exemplo) ainda faltam infor-
mações que permitam aos/às jovens exercer sua sexuali-
dade sem dúvidas e/ou medos relacionados à transmissão 
do HIV para os/as parceiros/as. Ter dúvidas no campo das 
práticas sexuais foi mencionado por vários/as dos/as jo-
vens que entrevistei, o que indica a necessidade de pro-
dução de material informativo e o investimento em ações 
educativas direcionadas a essa população; e, também, me-
nos burocracia e formalidade nas consultas com as equipes 
de saúde, particularmente médicos/as, para permitir que 
os/as jovens sintam-se à vontade para perguntar/falar so-
bre sexualidade e práticas sexuais. Outra questão que me 
parece importante de ser levada em consideração quando 
o assunto é prevenção (para pessoas soropositivas e tam-
bém para as soronegativas) é a dimensão do prazer, cuja 
existência é muitas vezes negada/trocada pela dimensão 
do cuidado e da proteção. A conversa com Adriana traz ele-
mentos importantes para pensar em prevenção e prazer. 

Jeane diz: “me fale, então, se a soropositividade mu-
dou suas relações afetivas e  sexuais...se sim, de que modo?

Adriana diz: “sim...me preocupo muito quando me 
relaciono sexualmente. pra falar a verdade ainda tenho 
dúvidas sobre questões como sexo oral… em mulheres +… 
quando namorei, usávamos luva cirúrgica, o que no quesito 
sensibilidade é até mais gostoso, pois desliza, mas no que-
sito estética era estranho e as vezes ficava meio deslocado, 
é um momento de intimidade e instinto aí tínhamos que pa-
rar e colocar a luva… - Adriana
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Estética e cuidados, prazer e afeto, intimidade e pre-
venção misturam-se, confundem-se e assumem um papel 
importante na vida sexual e nas práticas sexuais dos/as 
jovens+. Eles/as vão desenvolvendo e aprendendo formas 
para sentirem-se mais seguros/as no âmbito das relações 
sexuais, mesmo que isso implique uma quebra na intimida-
de, como o momento de “parar e colocar a luva” mencionado 
por Adriana. A própria utilização de luvas não é convencional 
e não está presente nos manuais de prevenção, mas Adriana 
a adotou como insumo de prevenção pela sensação de se-
gurança e proteção que tal artifício lhe oferece. De qualquer 
modo, a decisão de usar luvas para a introdução de dedos 
nos órgãos sexuais, assim como quaisquer outros insumos 
de prevenção, convencionais ou não, não se dá fora das re-
lações de poder e das negociações integrantes das relações 
sexuais. Há acordos sobre o que pode e o que não pode no 
âmbito das práticas sexuais, e tais acordos não se dão sem 
conflitos e angústias que dificultam o exercício da sexuali-
dade. Para que os/as jovens+ consigam relaxar e exercer 
sua sexualidade de modo tranquilo, é fundamental que eles/
as se sintam seguros/as de que não vai haver transmissão 
do HIV para o/a parceiro/a.

Muitos/as jovens+ que entrevistei (e também outros/
as com os/as quais convivi durante minha trajetória profis-
sional) preferem relacionar-se apenas com pessoas soropo-
sitivas, sejam elas, jovens ou não. Essa me pareceu ser uma 
reação comum após o recebimento do diagnóstico: achar 
que não namorará mais ou que namorará apenas pessoas 
soropositivas, o que me faz pensar no atravessamento do 
HIV na vida afetiva e sexual desses/as jovens. Nessa pers-
pectiva, as chamadas relações soroconcordantes propiciam 
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aos/às jovens exercer sua sexualidade de modo mais tran-
quilo em relação à sorologia, e o HIV não é o motivo de rejei-
ções e preconceitos. As diferenças, no campo das relações 
soroconcordantes, passam a ser outras, uma vez que a soro-
positividade atravessa a vida dos/as parceiros/as. 

Pra finalizar (sem concluir)…

A revelação do diagnóstico é um dos momentos mais 
difíceis e, ao mesmo tempo, mais importantes da vida de 
um/a jovem+, independentemente do tipo de infecção. Os/
as jovens de transmissão horizontal, após conhecerem seu 
diagnóstico soropositivo, precisam aprender a lidar com 
essa nova situação sorológica, o que implica, entre outras 
coisas, mudar hábitos e práticas cotidianas, sobretudo 
em relação aos cuidados consigo e com seus parceiros/as 
afetivos/as e sexuais. Em outras palavras, precisam desa-
prender hábitos anteriores ao diagnóstico e aprender ou-
tras e novas formas de cuidar de si e da própria vida. No 
tocante aos/às jovens que nasceram com HIV, os cuidados 
e as idas frequentes aos serviços de saúde fazem parte de 
suas vidas, desde muito cedo, e o diagnóstico representa a 
revelação do seu segredo.

Os/as jovens+ desenvolvem estratégias para reve-
lar o diagnóstico a familiares, colegas, amigos/as, parcei-
ros sexuais e afetivos/as. Há distinções importantes em 
relação a quando, como, em que circunstâncias e a quem 
contar. No tocante às relações afetivas e sexuais, essas es-
tratégias se multiplicam e estão diretamente atreladas ao 
tipo de relação (se pontual ou duradoura, por exemplo). 
O processo de revelação exige, também, que familiares, 
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cuidadores/as e os/as próprios/as jovens apreendam os 
significados atribuídos ao HIV, às pessoas que vivem com 
HIV e à vida com HIV e, assim, desenvolvam estratégias 
para lidar com a condição sorológica. Desse modo, revelar 
o diagnóstico configura-se como um processo complexo, 
pois está associado às incertezas de como o outro receberá 
essa notícia. Associa-se a isso, ainda, o medo de ser rejei-
tado e excluído de relações , particularmente das relações 
afetivas, amorosas e sexuais. 

Ainda há muito a aprender sobre as vivências da se-
xualidade na juventude e sobre as relações entre juventu-
de, sexualidade e vida com HIV/aids. Tais aprendizagens me 
parecem que são importantes porque, como professoras e 
professores, precisamos “aceitar” que a vida pulsa, que há 
experiências mais prazerosas do que as que desenvolvemos 
em nossas salas de aula (que, aliás, quase nunca propiciam 
prazer), que a transmissão de informações não é suficiente 
para mudança de práticas, que as pessoas que vivem com 
HIV estão entre nós e são muitos/as de nós apesar da invi-
sibilidade que ainda cerca o tema. Enfim, para finalizar, mas 
não para concluir, que as experiências de jovens+ trazidas 
aqui possam nos deslocar das reflexões que partem de um 
mundo soronegativo e se ampliem para um mundo muito 
mais plural (ainda bem!) do que temos dado conta.
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Meninas privadas de 
liberdade no SINASE: 

socioeducação e 
vigilância do gênero1

Cecilia Nunes Froemming

Introdução  

A referência do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te - ECA, Lei Federal nº 8060 (BRASIL, 1990) ao afirmar 
crianças e adolescentes sujeitos de direitos é, no contexto 
brasileiro, revolucionária frente a longa trajetória do Brasil 
de punição aos adolescentes em situação irregular; em es-
pecial àqueles acusados de cometerem ato infracional. Os 
sentidos do paradigma de proteção social do ECA formam 
afirmados em contexto de afirmação da responsabilidade 
do Estado em promover direitos sociais. 

1  Este artigo refere-se a pesquisa realizada para a tese “Da seletividade penal ao percur-
so punitivo: a precariedade da vida das adolescentes em atendimento socioeducativo”, 
orientada pela Professora Dra. Debora Diniz no Programa de Pós Graduação em Política 
Social da Universidade de Brasília – UnB (FROEMMING, 2016). 
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A regulação da política de atendimento socioeducati-
vo é tardia: dezesseis anos após a promulgação do ECA, o 
Brasil estabelece as diretrizes de atendimento por meio do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINA-
SE (BRASIL, 2006) e promulga a Lei Federal nº 12.504 que 
institui o SINASE em 2012 (BRASIL, 2012). Este é o alicer-
ce da política de socioeducação, que mesmo após tantos 
anos, é realizada a sombra do menorismo e, hoje, da redu-
ção da idade penal e do aumento do tempo de internação. 2

Considerando as premissas dos marcos legais, a polí-
tica de socioeducação trata da responsabilização pelo ato e 
dos serviços das políticas públicas que podem auxiliar as e 
os adolescentes a florescer em meio a precariedade da vida. 
Este artigo visa contextualizar os marcos legais da políti-
ca de socieducação, com foco na criminalização que estão 
expostas as adolescentes. Por fim, visa problematizar as 
narrativas técnicas culpabilizadoras e vigilantes do gênero, 
advindas dos documentos escritos por equipes compostas 
(em grande maioria) por advogados, assistentes sociais, 
psicólogos e pedagogos.3

As formas e os conteúdos expressos pelos documen-
tos escritos pelos técnicos de humanidades são permea-

2 A doutrina menorista ou da situação irregular são parte do paradigma das legislações 
anteriores ao ECA. De forma simplista, definia-se todos as crianças e adolescentes aban-
donadas ou que cometeram ato infracional e a aplicação da norma legal no binômio ca-
rência/ delinquência; dirigidas às crianças e adolescentes em situação de rua ou advindos 
de família desestruturada – em oposição ao modelo burguês tomado como norma.
3 Neste texto, utilizo de dois modos de falar: os técnicos serão referenciados em masculi-
no, seguindo o domínio patriarcal da linguagem, visto que são atores do poder patriarcal. 
Eles movem a engrenagem da questão social em um marco de direitos, sob a ótica puni-
tiva. As adolescentes, que também nomeio de meninas, serão a referência em feminino. 
Utilizo adolescentes pois é a linguagem da política pública, que entende essa categoria 
entre os 12 e 18 anos.
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dos de culpabilização e heteronormas; demonstrando que 
as concepções advindas dos documentos elaborados pelos 
profissionais parte do sistema de atendimento socioedu-
cativo no Brasil expressam que o paradoxo entre natureza 
punitiva e socioeducação. Entender a formação discursiva 
composta por estes marcos legais busca compreender o 
“conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determi-
nadas no tempo e no espaço, que definiram em uma época 
dada, e para uma área social, econômica, geográfica ou lin-
guística dada, as condições do exercício da função enun-
ciativa” (FOUCAULT, 2009, p. 133). 

Marcos normativos e situacionais do atendimento
socioeducativo no Brasil 

Os processos históricos que conformam as políticas 
públicas da infância na história do Brasil não proporcio-
naram às famílias pauperizadas condições materiais para 
subsistência ou desenvolvimento de novos projetos de 
vida. A maioria das leis e dos serviços promulgados tra-
tavam a vigilância e o controle dos menores, considera-
dos indivíduos decadentes e abandonados. O poder dis-
ciplinador sobre a família, instituição-chave no controle 
social, foi evoluindo nos marcos legais da modernidade, 
em especial exercidos pelo poder judiciário (DONZELOT, 
1985). 4

4 Como antecedentes da criação de uma rede de assistência à infância no Brasil, desta-
ca-se o Decreto nº 1.331, de 1º de fevereiro de 1854, que ordenava que todos os menores 
vagando em estado de necessidade sejam recolhidos e que a eles fosse ministrado algum 
ensino. A categoria dos “menores em situação irregular” permanece de alguma forma 
desde o Código Penal de 1890 até o Código de Menores de 1979. 
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Há duas classificações de interesse do Estado (e da 
filantropia) que permanecem na história: abandonados e 
infratores. As políticas de internação como saída para a in-
fração (delinquência) ou o abandono de crianças foram uti-
lizadas pelo Estado para a correção via reclusão. Demarcar 
legalmente as normas familiares e as regras de conduta, e 
por consequência criar a situação irregular da infância, mes-
mo que temporária, é criminalizar estratégias de sobrevi-
vência das famílias.

Reconhecer a trajetória histórica da forma como a 
sociedade pensa a infância se trata de enunciar mecanis-
mos de dominação, assujeitamento e exploração tanto da 
infância quanto dos chamados cuidados ou políticas pú-
blicas a ela destinados. A Constituição Federal de 1988 
expressou o fim da associação formal entre pobreza e de-
linquência, que prosseguiu na regulação das políticas de 
infância com o ECA. 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE 

No Brasil, considero três marcos legais fundantes 
da política de socioeducação. O primeiro é o desenvolvi-
mento da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, 
que diferencia o ECA das legislações anteriores. No ECA 
é nominado pela primeira vez o sistema de atendimento 
aos adolescentes que cometeram ato infracional como 
medidas socioeducativas. O segundo marco é a Resolu-
ção nº 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), que estabeleceu o 
SINASE em âmbito nacional (BRASIL, 2006). O terceiro 
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marco é a Lei Federal nº 12.594/2012, que instituiu o SI-
NASE (BRASIL, 2012). 5

O ECA define por ato infracional “a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal” praticada por adolescente e pre-
vê a aplicação de seis modalidades de medida socioeducativa: 
advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de servi-
ços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 
semiliberdade; e internação em estabelecimento educacional 
(BRASIL, 1990). Quatro das medidas do ECA são executadas 
em espaços públicos sem privação de liberdade do ou da ado-
lescente: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 
de serviços à comunidade e liberdade assistida.  A privação de 
liberdade é referida pelo ECA como  “internação em estabe-
lecimento educacional”, e a restrição de liberdade em medida 
socioeducativa de  semiliberdade. A aplicação de ambas deve 
seguir os princípios de brevidade e excepcionalidade.

 Os dados populacionais sobre adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas foram publica-
dos pela última vez referentes ao ano de 2013. A escassez 
de dados, a precariedade das metodologias e a falta de um 
sistema nacional de informações que relacione os tipos de 
medidas, bem como as sentenças e a execução da medida 
são exemplos do (não) lugar da socioeducação nas políticas 
públicas. A criminalização dos e das adolescentes pode se-

5 O ECA pouco define o uso do termo “socioeducação” para referir-se a uma política de 
atendimento que envolve ações pedagógicas e processos judiciais. Para Antonio Carlos 
Gomes da Costa (2004) , parte da da concepção de educação social em oposição ao mo-
delo anterior da situação irregular e baseado em justiça retributiva. Visando a proteção 
integral, a socioeducação é um conjunto articulado de programas, serviços e ações com 
determinantes da educação social que envolvem a ação socioeducativa. Portanto, além 
do processo judicial, a socioeducação envolve ações pedagógicas que devem ter o poten-
cial de emancipação e mudança das trajetórias de vida.



178  |  Seção 11

Meninas privadas de liberdade no SINASE: socioeducação e vigilância do gênero

guir diversas vias, inclusive a invisibilidade dos dados e a 
falta de problematização da situação do atendimento socio-
educativo. 6

Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (2013), os atos infracionais mais 
cometidos por meninas são, por ordem: tráfico de drogas, 
roubo e homicídio. Esses dados revelam uma diferença em 
relação aos adolescentes do sexo masculino, sendo que para 
eles o ato infracional análogo ao crime de roubo é o primeiro 
lugar em números absolutos, em segundo tráfico de drogas 
e homicídio.7  

Meninas em atendimento socioeducativo: 
trabalho infantil e criminalização  

6 Não há publicações sobre adolescentes sentenciados pelo sistema de justiça. Isso signifi-
ca que não sabemos o fluxo de adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Bra-
sil: quantos foram sentenciados com medidas socioeducativas (ou mesmo de advertência), 
quantos já tiveram suas medidas extintas e/ou quantos receberam progressão de medida 
(da privação de liberdade para a vigilância em meio aberto). Compreendo a contagem e 
controle populacional como uma técnica biopolítica, nos marcos de Michel Foucault. Porém, 
a falta de sistemas de informação capazes de produzir diagnósticos realistas da socioedu-
cação no Brasil confirma que população de adolescentes criminosos é abjeta.  
7 Para fins do estudo da tese supracitada, acessei dados brutos da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República para desagregar os dados sobre atos infra-
cionais. Conforme o Levantamento Anual do SINASE publicado, no ano de 2013 haviam 
23.066 adolescentes e jovens (de 12 a 21 anos) privados de liberdade no Brasil — inter-
nação, internação provisória e semiliberdade (BRASIL, 2013). As meninas em privação 
de liberdade totalizam 4%: são 985 meninas e 22.081 meninos. Cumprem medida em 
meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) 88.022 adoles-
centes em território nacional (sem menção a dados desagregados por sexo). O mesmo 
levantamento mostra que, no que se refere à faixa etária dos adolescentes e jovens em 
restrição e privação de liberdade, a maioria, 57%, tem entre 16 e 17 anos. Na faixa entre 
14 e 15 anos, são 19%. Os totais para as faixas acima de 16 anos indicam 79% dos ado-
lescentes e jovens em privação e restrição de liberdade. Sobre a cor dos adolescentes, 
o levantamento diz que 57,41% são pardos e pretos, 24,58% são brancos, indígenas 
somam 0,16%, e amarelos, 0,70%. Não há informação de cor sobre 17,15% deles, e os 
dados não são desagregados por sexo/ gênero (BRASIL, 2013). 



Seção 11 | 179

 O envolvimento de crianças e adolescentes com o trá-
fico de drogas é considerado uma das piores formas de tra-
balho infantil, conforme a Organização Internacional do Tra-
balho, ratificada pela legislação brasileira. O documento é a 
“Convenção sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho 
Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação — Convenção 
182” que foi sancionada pelo Brasil por meio do Decreto nº 
3.597, de 12 de setembro de 2000. Nesta esteira, a Súmula 
Vinculante nº 492 do Superior Tribunal de Justiça – STJ indi-
ca que a medida socioeducativa de privação de liberdade não 
é prioritária em atos relacionados ao tráfico de drogas. 8

É importante problematizar a categoria tráfico de 
drogas: o que aprisiona as meninas são atos infracionais 
relacionados a forma de penalização que expressa a polí-
tica criminal de drogas no Brasil, onde a legalidade legiti-
ma o aprisionamento da juventude vulnerável. Para Salo de 
Carvalho (2014) o dispositivo legal que trata do tráfico de 
drogas,  a Lei Federal 11.343 de 2006 estabelece condutas 
idênticas tanto para portar drogas como para traficar; fican-
do sobre a discricionariedade do sistema de justiça decidir 
quem é o traficante – que vai ser preso -  e quem é o usuário 
– tratado com políticas de atenção. 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em de-
pósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou re-

8 “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamen-
te à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente” (Súmula 492, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 
em  13/08/2012). 
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gulamentar será submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - 
prestação de serviços à comunidade; III - me-
dida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo.
Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à ven-
da, oferecer, ter em depósito, transportar, tra-
zer consigo, guardar, prescrever, ministrar, en-
tregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacor-
do com determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006). 

As cinco condutas objetivas idênticas (destacadas em 
negrito) impõem consequências jurídicas radicalmente in-
versas. As mesmas condutas que proíbem a prisão por por-
te de drogas são utilizadas para o enquadramento do tráfico 
que estabelece uma ampla pena privativa de liberdade. Con-
siderando que o ato infracional é juridicamente analisado a 
partir da figura concreta do crime penal, a aplicação desta lei 
é a mesma relativa ao SINASE. 

A existência de um mercado para o tráfico de drogas 
pressupõe atividade econômica, mesmo que ilegal. Isso 
gera a existência de trabalho, mesmo que não reconhecido. 
A economia política da droga também fortaleceu os siste-
mas de controle social aprofundando seu caráter violador 
de direitos na medida em que sua demonização aumenta a 
cada dia o número de mortos na “guerra do tráfico” e legiti-
ma a violência policial, tanto quando a vítima é convertida 
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em suposto traficante; quanto nas abordagens aos supostos 
traficantes (MALAGUTI, 2003). 

É economia política, mesmo que ilegal – e uma 
das piores formas de trabalho infantil. É expressão da 
centralidade do trabalho na vida humana; mesmo que a 
margem da legalidade da economia política neoliberal. 
Esta é a forma encontrada pelas meninas de pertencer ao 
capitalismo marginalmente, na qual esta dinâmica econô-
mica é uma política de gestão da vida que apresenta uma 
série de faces perversas; em especial a exploração relativa 
a violência de gênero e opressão. No sistema prisional, 68% 
das mulheres presas no Brasil estão lá por crimes relaciona-
dos a política de drogas (BRASIL, 2014). No sistema socioe-
ducativo, cerca de 40% das adolescentes cumprem medida 
socioeducativa de privação de liberdade por este envolvi-
mento. O número de meninos é um pouco menor, cerca de 
25% (BRASIL, 2013). No período de 2000 a 2014 o aumento 
da população feminina foi de 567,4%, enquanto a média de 
crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20% 
(BRASIL, 2014).

O conceito de situação irregular continua sendo utiliza-
do hoje, pois se priva de liberdade aquelas que estão envol-
vidas na economia política do tráfico de drogas, que é uma 
das piores formas de trabalho infantil e muitas vezes uma 
economia política familiar. O poder da declaração de irregula-
ridade pelo Estado ainda pode ser visto hoje nas análises dos 
técnicos de humanidades: as famílias continuam sendo con-
sideradas desestruturadas e os atendimentos pedagógicos 
demarcam condições de vida e comportamentos das famílias. 

Durante o período de dois anos, quarenta e uma (41) 
adolescentes tiveram seus registros de ingresso no sistema 
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socioeducativo do Distrito Federal pela atribuição de atos 
infracionais relacionados a política de drogas.9 As variáveis 
sociodemográficas apresentam fatores que podem ser de-
terminantes para a criminalização, bem como são relativos 
à estrutura patriarcal da sociedade.  

Das quarenta e uma adolescentes (41) neste período, 
trinta (30) delas não estudavam no primeiro atendimento e 
apenas onze (11) estavam matriculadas na escola. Suas res-
ponsáveis eram mulheres: mães, tias, avós. Na única situa-
ção que o pai era responsável legal, ele alega na sentença 
judicial não ter tempo para a filha. Quatro (4) adolescentes 
eram mães, sendo que a elas se dirigiam expressões de  res-
ponsabilização e culpa pela gravidez precoce. Dezesseis (16) 
adolescentes tinham familiares presos, em internação so-
cioeducativa ou ainda em acolhimento institucional. Oito (8) 
delas estavam em situação de rua ou habitavam sozinhas 
em ocupações com condições precárias. A renda da família 
de metade (19) das adolescentes não é fixa, e considerada 
pelos documentos como precária. Suas famílias são – ou fo-
ram- atendidas por instituições do Estado, em especial ór-
gãos da política de Assistência Social e o Conselho Tutelar 
(FROEMMING, 2016).

As meninas apresentam todas as características que 
as envolvem em um sistema penal punitivo. A seletivida-

9 Na análise destes documentos, não busquei identificar as profissões relacionadas. São 
documentos de atendimento socioeducativo entre sentenças, ocorrências, relatórios, 
planos individuais de atendimento. São parte de duas Varas de Infância e vinte e três uni-
dades de atendimento socioeducativos no Distrito Federal entre Janeiro de 2014 e Janeiro 
de 2016, envolvendo onze profissões. Foram analisados na tese supracitada, envolvendo 
a aprovação dos comitês científicos de pesquisa. Saliento que nenhum documento consta 
cor/raça/etnia das adolescentes, que não será um âmbito de análise deste momento. Po-
rém, a invisibilidade da cor pode ser um fator central para o racismo institucional. 
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de penal, para Lola Castro (2002), é a expressa pelas con-
dições de incriminação da população, que opera nos níveis 
informais, como a estigmatização dos níveis escolares, di-
visão da população pela sua classe social em conformistas 
e desviados por meio de estereótipos, distribuição desigual 
de oportunidades de acesso a educação, cultura, trabalho e 
bens disponíveis; e a criminalização formal, no qual as tare-
fas legislativas (como mecanismos de detenção, sentença e 
execução penal) são poderosos filtros da seletividade.

As adolescentes atendidas pelo Estado penal são mu-
lheres em uma ordem de poder patriarcal.  Seu envolvimen-
to com o tráfico de drogas deveria ser avaliado a partir da in-
clusão precária no mundo do trabalho, visto que é uma das 
piores formas de trabalho infantil. Ao invés disto, o Estado 
penal atua na gestão da precarização da vida e da legitima-
ção da desigualdade social, pois o tráfico de drogas expressa 
a punição como domínio permanente da vida das mulheres 
pobres. O território, enquanto o uso do espaço público, é a 
periferia das grandes cidades. 10

A precariedade da vida é uma condição comparti-
lhada em todas as existências sociais. Porém, há mais ní-
veis diferentes de riscos sociais alocadas em intersecções 
como raça, classe, território. A precariedade é inerente a 
vida humana, mas seu reconhecimento é construído po-
liticamente: alguns enquadramentos políticos estão mais 
suscetíveis a necessitar de políticas para escapar da con-

10 O fenômeno do aumento do encarceramento, da seletividade e do populismo penal é ob-
jeto de grandes estudos contemporâneos. Estes não são exclusividade da periferia do ca-
pitalismo; mas dos Estados Unidos e da Europa. Neste sentido, a leitura de Loic Wacquant 
sobre o Estado Penal, de David Garland sobre a cultura do controle e a obsessão securitária, 
e ainda de Robert Castel sobre a criminalização da juventude são imprescindíveis. 
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dição precária (BUTLER, 2010). A gestão da vida nas peri-
ferias é acompanhada de uma série de controles às popu-
lações, em especial a interpelações por raça/etnia e classe, 
tornando-as objetos de desqualificação e facilitando o in-
gresso em atividades ilegais. As barreiras de discrimina-
ção policial, judiciária, de escola e trabalho são dinâmicas 
de ilegitimidade política e neutralização social (CASTEL, 
2008). A seletividade da socioeducação é sobre pessoas 
concretas, cujas vidas são marcadas pela precariedade e 
estão submetidas ao acaso da existência.   

Entre PIAS e Ocorrências: narrativas técnicas 
da vigilância do gênero 

Uma pergunta central percorreu a minha leitura das 
narrativas técnicas: A quem serve a pedagogia social pro-
duzida pelos documentos? Uma série de documentos fa-
zem parte da mítica da socioeducação. A eles, se atribuem 
as possibilidades de desenvolvimento de projetos de vida, 
participação de adolescentes e suas famílias, mudanças de 
valores sociais... Por fim, eles apenas fazem parte de um 
rito jurídico ubuesco; de caráter absurdo, cínico e caricatural 
(FOUCAULT, 2001).  

Este recorte expressa apenas a análise do PIA – Plano 
Individual de Atendimento; pois é um elemento central da 
medida socioeducativa.  A Lei Federal nº 12.594/2012 de-
dica um capítulo inteiro a ele (Capítulo IV); que cita que ele 
deve ser preenchido com a participação dos pais ou respon-
sáveis. Os itens mínimos do PIA (Art. 54):  avaliação inter-
disciplinar; os objetivos declarados pelo adolescente; previ-
são de suas atividades de integração social e/ou capacitação 
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profissional; atividades de integração e apoio à família; for-
mas de participação da família para efetivo cumprimento do 
plano individual; e as medidas específicas de atenção à sua 
saúde. O PIA também é o espaço para a equipe técnica que 
atende as adolescentes para a designação do programa de 
atendimento mais adequado. Portanto, caso uma adoles-
cente cumpra medida de internação de liberdade, é neste 
documento que a equipe técnica indica a medida em meio 
aberto. Nenhum dos documentos avaliados apresenta este 
indicativo. Pelo contrário, muitos citam a permanência. 

Docilizar, disciplinar e controlar são três adjetivos que 
podem emergir da leitura dos documentos. Preenchidos por 
técnicos sociais em diferentes atribuições, eles expressam 
as tecnologias disciplinares. No caso específico das meni-
nas, a vigilância do gênero permeia quase todas as frases. 
No regime de precarização da vida, elas todas estão no mes-
mo lugar: aquele das vulnerabilidades sociais. Esse lugar é 
analisado pelos técnicos de humanidades pelo viés familista: 
os relatos das composições socioeconômicas quase sempre 
vêm acompanhadas de atribuições da família como o espa-
ço em potencial do fracasso, ou do sucesso. Por “família”, os 
documentos referem-se a mãe ou às mulheres que ocupam 
uma posição de responsabilidade pela adolescente; como as 
avós ou tias. Os documentos indicam a atribuição às mães 
pelo ingresso na seara infracional, ora pela falta de contro-
le e autoridade; ora pela falta de cuidados necessários ao 
bom desenvolvimento. Há diversas orientações “a genitora 
quanto à importância de impor limites aos filhos”. A ruptura 
familiar pela separação dos genitores ou desconhecimento 
da identidade paterna; bem como o uso do termo famílias 
desestruturas são parte dos documentos.
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Outro ponto de convergência nos documentos ana-
lisados são as expressões relativas a Condutas e compor-
tamentos: parte da vigilância do gênero, abarca questões 
como “hábitos pessoais de higiene” e expressões tais como 
“bom comportamento”. Este termo é utilizado para expres-
sar as orientações de convívio com a família e/ou amiza-
des adequadas; bem como para citar a forma de agir em 
atividades com profissionais. Há a expressividade de que 
o envolvimento com más influências como objeto de ava-
liação do ingresso e da possível continuidade em atos in-
fracionais. As meninas são codificadas nos documentos 
com afirmações de serem influenciáveis, que podem ser 
levadas a novo ato infracional, caso mantenham certas 
amizades. Nos relatos com conversas familiares, há uma 
série de apontamento da evolução de um comportamento 
incontrolável para um bom comportamento.

Não há nos documentos espaço relativo a orientação 
sexual das adolescentes, assim como não há nenhuma ex-
pressão de vivências ou práticas sexuais; a não ser nas rela-
tadas situações de namorados ou do companheiro. Esta não 
parece ser uma dimensão avaliativa para compor a identifi-
cação das meninas. A heteronormatividade que acompanha 
os processos de vigilância do gênero pode ser uma das pos-
síveis razões para que esta não seja uma dimensão de com-
posição dos relatórios. Outra dimensão que chama atenção 
é sobre direitos sexuais e reprodutivos; pois há uma redução 
do atendimento à saúde em descrição do uso de drogas e 
da atividade sexual das adolescentes. A permanência de es-
tereótipos pode ser observada nos documentos que citam 
a presença ou a necessidade de figuras masculinas na vida 
das adolescentes, como fator de proteção e limites.
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Nenhum documento expressa a participação direta 
das adolescentes. O diagnóstico das situações vivencia-
das pelas meninas e metas surgidas correspondentes pa-
recem perfazer uma neutralização da autonomia em prol 
daquilo que lhes é sugerido como norma. Além de com-
preender que as adolescentes são incapazes, no sentido de 
organizar suas vidas; ainda restringe o trabalho técnico a 
apontamentos morais. A descrição do atendimento técni-
co demonstra que a relação estabelecida segue o binômio 
obediência – desobediência. 

A responsabilidade pelo ato infracional parece ser 
revelada pela atribuição de bom comportamento, o que se 
restringe a qualidade de sujeito das meninas. Ainda há uma 
forte tendência em considerar a responsabilização em uma 
relação intrínseca com culpabilização, sendo esta emergida 
dos documentos técnicos em duas especificidades: a culpa-
bilização da conduta das adolescentes e a do engajamento 
das mães no atendimento socioeducativo e na vida das me-
ninas. Nenhum documento expressa encaminhamentos re-
lativos a medida socioeducativa, como sugestão pelo encer-
ramento da medida ou mesmo de progressão para medida 
alternativa a privação de liberdade. 

Se a prisão, como afirma Michel Foucault (1975), é 
um dispositivo para gerenciar, seletiva e desigualmente, as 
ilegalidades populares; para as mulheres ela também é um 
dispositivo de controle dos corpos a partir da heteronomia 
das adolescentes sobre suas vidas que representa aliena-
ção sobre seus corpos. A tutela do Estado abrange o poder 
familiar na figura da autoridade sob as mulheres: a análise 
dos atendimentos dos técnicos sociais é sobre a capacida-
de de limites impostos pelas mães, cuja responsabilidade 
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de estende a outras mulheres da rede de cuidados, como 
avós, tias ou irmãs.  

Os processos penais são um ato do Estado contra os 
sujeitos: desta forma, a economia política da pena voltada 
ás meninas é uma projeção genocida desta população que 
faz parte do ciclo econômico da periferia do capitalismo. 
Essas meninas são posse do patriarcado, cujas vidas des-
de cedo marcadas. Nossa prática de técnicos sociais pode-
ria elevar a potência e a autonomia das meninas. Mas são 
marcadas por suspeição, desconfiança e a ideia da culpa/
punição da adolescente.

O que os documentos analisados me mostraram foi 
uma máquina de produção de verdades punitivas. Os dis-
positivos de poder estão escritos ali, documentados: a nar-
rativa nos mostra um arquivo disciplinar com elementos da 
vigilância do gênero que exigem no comportamento social 
das adolescentes atitudes típicas da abstração burguesa e 
performática do gênero para as mulheres; desconectadas 
totalmente das intersecções com os motivos de abando-
no que as levaram ali; e ainda sem instâncias concretas de 
construção de novos projetos de vida. As formas descriti-
vas e a falta de ferramentas públicas para intervenção con-
creta o tornam um instrumento vazio de sentido fora dos 
ritos jurídicos.

Os documentos da socioeducação, em especial aqueles 
produzidos por nós, podem ser testemunhos de resistência 
e não uma continuidade do poder disciplinar. Senão, reali-
zamos um dobramento do poder judiciário que tanto criti-
camos. Isolamos e segregamos ainda mais meninas que já 
estão em privação de liberdade por meio de nossas chama-
das ocorrências. Mecanismos disciplinares já provaram his-
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toricamente não são a melhor forma de responsabilização, 
e os marcos legais da socioeducação já superaram isto ao 
instituir o SINASE. Resistência e insubordinação são ações 
que não deveriam ser punidas por sanções disciplinares.

Os efeitos das escritas disciplinares nos documentos da 
socioeducação não são visíveis, mas produzem posições de 
sujeito, criando subjetividades vinculadas a conceitos como 
desestruturadas e delinquentes. Analisar a documentação 
das adolescentes não visa denunciar os trabalhos dos 
técnicos sociais ou mesmo em busca de veredictos diferentes 
das sentenças. O nível de exigência para os técnicos sociais 
não proporciona o espaço de reflexão necessária para outro 
tipo de resposta. Apenas deixa espaço para a satisfação do 
punitivismo social, muitas vezes apoiado em julgamentos 
de transgressões morais.  

A prática reificada elimina o espaço da arte, da criativi-
dade e naturaliza a vida em suas regularidades de adesão ao 
instituído. O medo da ruptura tem origem no medo à desor-
dem. Mas a desordem também é resistência.  É possível rever 
a máquina que produz abandono. Não se trata de pensar um 
novo sistema, mas de defender a radicalidade da proteção so-
cial considerando a centralidade do gênero e da classe.

Para Além da Punição – Potência da vida 

O crescimento do encarceramento como tática de 
Estado não é uma falha da socioeducação, assim como os 
constantes pedidos de aumento do tempo de internação e 
da redução da idade penal. A socioeducação é uma instân-
cia analisada sempre pelo que lhe faz falta e raramente pelo 
que produz e faz funcionar. Há uma série de relatos de ju-



190  |  Seção 11

Meninas privadas de liberdade no SINASE: socioeducação e vigilância do gênero

dicialização de conflitos cotidianos no interior de unidades 
socioeducativas que produzem casos para o sistema penal; 
e o uso de cumprimento de medidas socioeducativas como 
antecedente penal. 11

O SINASE expressa um modelo político criminal tutelar 
de direitos humanos para adolescentes que cometem atos 
infracionais: no plano discursivo a abordagem do discurso 
da modernidade sobre direitos humanos como direitos e ga-
rantias das pessoas. E no plano da instrumentalidade, a in-
corporação de ferramentas garantistas que proporcionam os 
mecanismos necessários para propiciar ações de garantias 
de direitos, em especial pela defesa técnica expressa pelas 
normativas e presunção da inocência. Porém, ao traçarmos 
um diagnóstico do atendimento por meio do que movimen-
ta o modelo da burocracia de direitos, desnuda-se a distân-
cia entre a norma e as condições de respostas das políticas 
sociais a precariedade da vida das adolescentes atendidas. 

Isto pode ser considerado um ponto adequado ao Es-
tado liberal, no qual as garantias de cidadania são expressas 
normativamente, mas ao qual sua expressão de ação de po-
lítica social é apenas a responsabilidade individual dos sujei-
tos. Numa matriz patriarcal, a responsabilidade das jovens 
sob o sucesso de suas vidas está em grande medida aliada 

11 Segundo a pesquisa de Debora Diniz e Juliana Paiva (2014) uma em cada quatro mulhe-
res sentenciadas em regime fechado no Presídio Feminino da Capital Federal passou por 
medida socioeducativa de internação na adolescência. Para as autoras, isto conforma um 
itinerário carcerário iniciado na juventude, que significa: “a vivência das mulheres em ins-
tituições punitivas e de controle penal por determinação judicial que exigem afastamento 
compulsório das atividades quotidianas e das relações familiares ou afetivas” (Diniz e 
Paiva, 2014, p.13). Elas identificaram cinco domínios de precarização da vida piores para 
mulheres que passaram por medida de internação na adolescência, em comparação a 
mulheres que não passaram; sendo elas:  violência doméstica, vida na rua, uso de drogas, 
prostituição e isolamento disciplinar no presídio. 
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aos seus vínculos geracionais e relações interpessoais, ou 
seja, uma menina não pode andar com outras meninas de 
sua geografia de vida. Em muitas peças, alia-se à orienta-
ções socioeducacionais a necessidade de afastamento das 
jovens de seus namorados ou amigas, a quem é atribuído o 
envolvimento infracional. 

A esfera de proteção estatal acerca dos direitos sociais 
é vinculada ao Estado Social, portanto, os processos de re-
conhecimento de direitos coletivos e difusos são diversos 
da matriz liberal e neoliberal em voga. Neste sentido, a efe-
tivação de políticas sociais públicas pressupõe investimen-
tos nos quais o Estado liberal não comporta. Soma-se a isto 
a profunda valoração das práticas punitivas destinadas ao 
crime em nossa sociedade. 

Um dos eixos possíveis do debate do que leva cada 
uma de nós a assumir papéis na cadeia cotidiana da punição 
social deve passar pela visibilidade das sutilezas das ope-
rações e armadilhas do capital no engendramento das es-
truturas punitivas que perpetuam desigualdades. Se nosso 
trabalho social resulta na produção de efeitos de encarce-
ramento e culpabilidade, visíveis ou não, temos que pensar 
nos efeitos do exercício do poder dos relatórios sociais e pe-
ças documentais. Os conflitos sociais são reduzidos a ajus-
tes e desajustes familiares ou de condutas. O atendimento 
prestado pelo conjunto de redes da política de socioeduca-
ção, tanto executiva como judiciária, é retrogrado e não con-
diz com as perspectivas sociológicas expressas pela maioria 
das profissões envolvidas (Direito, Serviço Social, Psicolo-
gia, Pedagogia). A partir de seus agentes, é desenvolvida 
uma larga trama de desresponsabilização do Estado pela si-
tuação social das meninas. A dimensão institucional é com-
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preendida como uma totalidade, coberta por contradições e 
alienações. Ela produz subjetividades no controle, onde as 
prescrições de higiene e da moral comprovam a tentativa de 
domínio biopolítico do corpo das mulheres vigiadas.   
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Os embates em torno 
do kit anti-homofobia 

do MEC (2011) e a vitória 
conservadora

Thalles Amaral

Elizabeth Macedo

Articulações discursivas e a polêmica 

Este texto parte da polêmica em torno da decisão do Mi-
nistério da Educação de distribuir “kits anti-homofobia” em 
escolas públicas de todo país, ocorrida em 2011, o que acabou 
não ocorrendo em função da resistência de grupos conserva-
dores. O material havia sido produzido em discussões entre 
agentes governamentais, organizações da sociedade civil e 
acadêmicxs, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), como forma de fazer face à homofobia do 
contexto educacional brasileiro (PERSEU ABRAMO, 2011). Ao 
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longo do texto, vamos apresentar essa polêmica, destacan-
do a importância das ações macro políticas como o Progra-
ma Brasil Sem Homofobia, mas também destacando como os 
embates e negociações travados nas micropolíticas influen-
ciam os rumos de um projeto educacional.

A leitura que fazemos de tal polêmica se assenta sobre 
a teoria do discurso (LACLAU, 2010), na qual o social é de-
finido como ontologicamente político porque marcado pelo 
antagonismo. No nível ôntico, a política somente poderia ser 
pensada como produzindo totalizações parciais e temporá-
rias, fadadas ao fracasso na medida em que o caráter an-
tagônico do social é inerradicável. Além de parciais, essas 
totalizações não têm, na visão dos autores, um fundamento 
último, sendo produzidas por articulações como forma de 
reação a um exterior que as constitui. Na linguagem dos au-
tores, a lógica da diferença que marca o social é atravessa-
da por uma lógica da equivalência e, quando isso acontece, 
uma determinada posição política é hegemonizada, ou seja, 
assume o lugar vazio do universal.

Ao buscar entender a constituição das hegemonias, a 
teoria do discurso assume que determinados significantes 
são capazes de representar um conjunto de demandas dife-
renciais, funcionando, assim, como articuladores da política. 
Para Laclau (2010), os significantes tendencialmente vazios 
são mais poderosos na tarefa de nuclear a significação, eles 
são capazes de representar todas as demandas e podem fa-
cilmente se apresentar como universais. Eles só surgem, no 
entanto, na medida em que um corte antagônico aproxima 
demandas antes diferenciais.

No caso da polêmica envolvendo os “kits anti-homo-
fobia”, pode-se perceber duas cadeias de equivalência em 
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relação de antagonismo. Cada uma articulava concepções 
distintas que se tornaram equivalentes na luta contra a 
outra. Pela polarização do debate, o antagonismo entre as 
duas cadeias assumiu a forma de um forte binarismo que 
vamos procurar explicitar aqui a partir do levantamento nos 
sites1 dos seguintes veículos, realizado entre 02/05/2011 a 
14/10/2012: jornais O Globo, Folha de S. Paulo, Correio Bra-
ziliense e Folha Universal, revista Carta Capital, portais de 
notícias G1 e R72. A eleição destes ocorreu por serem veí-
culos de relevância nacional, pertencentes aos dois maio-
res conglomerados de comunicação do Brasil3, possuindo 
alcance nacional e internacional, mas principalmente por 
serem grupos de posicionamentos bem distintos. Interessa-
-nos, especialmente, neste texto, entender como a figura da 
criança e do jovem foi mobilizada para articular a cadeia de 
equivalências contra os kits.

Identificando as cadeias

Do levantamento realizado, observamos que a posição 
dos diferentes veículos de comunicação em relação à polí-
tica anti-homofobia se mantinha de forma consistente ao 
longo do período, estabelecendo dois lados claros na dispu-
ta. O jornal O Globo e o portal de notícias da Globo, G1, am-

1 Todo o conteúdo pesquisado nos sites também circulou nas versões impressas destes 
veículos, o que aumenta ainda mais o alcance de suas informações e posicionamentos.
2 Estes portais também apresentam em seus respectivos sites as reportagens dos te-
lejornais da TV Globo e da TV Record (as duas maiores emissoras do país) transcritas 
juntamente com os seus respectivos vídeos.
3 Faço referência ao jornal O Globo e ao portal G1 pertencentes às Organizações Globo, e 
à Folha Universal e o portal R7, pertencentes ao Grupo Record ligados à Igreja Universal 
do Reino de Deus.
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bos pertencentes às Organizações Globo da família Marinho, 
além dos jornais Folha de S. Paulo, Correio Braziliense e a 
revista Carta Capital, em sua grande maioria fizeram repor-
tagens com abordagens favoráveis ao material do MEC e à 
sua distribuição. Já na Folha Universal e no portal de notí-
cias R7, ambos do grupo Record, pertencentes ao bispo Edir 
Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de 
Deus, a posição era explicitamente contrária ao material e à 
sua distribuição4.

Na análise das reportagens, dois grandes grupos he-
terogêneos se articularam formando cadeias equivalenciais, 
uma favorável e outra contrária à distribuição dos materiais 
nas escolas públicas. Ambos se utilizavam da regulação 
midiática para repercutirem seus posicionamentos. O gru-
po que posicionou-se a favor neste período foi composto 
por diversos agentes tradicionalmente ligados à defesa dos 
Direitos Humanos como a Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Ar-
ticulação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), Ar-
ticulação Brasileira de Lésbicas (ABL), Grupo Arco-íris, Con-
selho Federal de Psicologia, a representação da Organização 
das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) no Brasil, o Programa das Nações  Unidas sobre 

4 Estes dois maiores conglomerados de comunicação do país fazem denúncias um con-
tra o outro há anos. A Globo acusa o bispo Edir Macedo – proprietário do conglomerado 
Record - de enriquecer e montar seu império de comunicação e templos através das do-
ações de seus fiéis. Já a Record acusa a Globo de utilizar irregularmente dinheiro público 
em seus negócios e sempre estar ao lado do poder, mesmo em tempos sombrios como 
os da Ditadura Civil- Militar brasileira (1964-1985). Cabe ressaltar que nos dois grupos de 
veículos de comunicação, as reportagens sobre a polêmica da distribuição do material do 
MEC, geralmente publicam argumentos favoráveis e contrários, porém ao longo dos textos 
destas reportagens vão se delineando o posicionamento e/ou a linha editorial dos veículos.
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HIV/ AIDS (UNAIDS), xs deputadxs5 federais Jean Wyllys do 
Partido Socialismo e Liberdade do estado do Rio de Janei-
ro (PSOL-RJ), Erika Kokay do Partido dos Trabalhadores do 
Distrito Federal (PT-DF), além do próprio Ministro da Edu-
cação Fernando Haddad. As Organizações Globo, através de 
duas mídias importantes de seu conglomerado (portal G1 e 
jornal O Globo) também foram atores favoráveis ao proje-
to. Em seus veículos, assim como na revista Carta Capital e 
no Jornal Folha de S. Paulo, o deputado Jean Wyllys ganhou 
mais destaque. 

Abaixo, xs principais aliadxs do projeto: 

5 A utilização do X na flexão de gênero das palavras é um recurso ortográfico utilizados 
principalmente por parte da militância trans, mas também por alguns autores/as que se 
utilizam da Teoria Queer para além de não marcar o gênero como algo binário, dar uma 
certa indecibilidade. Para maiores informações ver o artigo “O ‘x’ em ‘todxs’”, disponí-
vel em: http://allforalltodosparatodxs.wordpress.com/2010/08/12/el-x-in-todxs/ Neste 
trabalho, utilizaremos este recurso quando possível e nos casos em que as palavras não 
permitirem, utilizaremos as duas flexões de gênero. Em citações de documentos e/ou 
falas deixaremos da forma como aparecem no original.
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Já contrários à implementação, apareceram com gran-
de destaque o deputado federal Jair Bolsonaro do Partido 
Progressista do estado do Rio de Janeiro (PP-RJ)6, os inte-
grantes da Frente Parlamentar em Defesa da Família (FPDF), 
a bancada religiosa do Congresso Nacional formada pela 
Frente Parlamentar Evangélica (FPE)7, a Pastoral Parlamen-
tar Católica (PPC) e as mídias ligadas ao grupo Record (Jor-
nal Folha Universal e portal R7) que atacaram fortemente o 
ministro da Educação.  Abaixo as personalidades e grupos 
que se articularam contrariamente à implementação do kit:

A articulação deste segundo grupo, que teve o depu-
tado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) como seu mais visível 
protagonista, se produziu em torno da ideia de que o ma-
terial teria por objetivo transformar crianças e adolescen-

6 Posteriormente foi para o PSC-RJ (Partido Social Cristão do Rio de Janeiro) e atualmen-
te está filiado ao PSL-RJ, Partido Social Liberal do estado do Rio de Janeiro.
7 Parte dxs parlamentares compõem a FPDF pertencem também à FPE ou à PPC.
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tes das escolas públicas brasileiras em homossexuais, além 
de facilitar a ação dos pedófilos nas instituições educacio-
nais. O argumento foi sistematizado no significante “kit gay” 
que passou a ser utilizado como significante que articulou 
à resistência ao projeto. Nesse sentido, o grupo mobilizou 
as distintas formas em que o preconceito contra as sexuali-
dades não heterossexuais se apresenta em um termo chave 
capaz de hegemonizar a resistência. Especialmente, buscou 
mobilizar questões geracionais ao definir o material como 
eminentemente perigoso para crianças e adolescentes. 

Historiando o embate

Dando continuidade à implementação do Programa 
Brasil Sem Homofobia (2004)8, às propostas relacionadas 
à diversidade sexual da Conferência Nacional de Educação 
Básica (2008)9, às deliberações relacionadas à Conferên-
cia Nacional LGBT (2008)10 e às deliberações do IV eixo – 
Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade 
e Igualdade da Conferência Nacional de Educação (2010)11, 
a Comissão de Legislação Participativa convocou para os 
dias 22 e 23 de novembro de 2010 o seminário “Escola Sem 
Homofobia” com o objetivo de debater e analisar de que for-
ma a escola poderia contribuir para promover o respeito à 

8 Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.
pdf>. Acesso em: 05 maio. 2014.
9 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/ conferencia/documentos/doc_fi-
nal.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2014.
10 Disponível em: < http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cncd-lgbt/confe-
rencias/anais-1a-conferencia-nacional-lgbt-2>. Acesso em: 05 mai. 2014.
11 Disponível em: <http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/ docu-
mento_final_sl.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2014.
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diversidade sexual. Neste dia, André Lázaro12 em sua parti-
cipação como representante da SECAD (Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade) do MEC fez 
uma fala descontraída que foi utilizada como estopim para 
que políticxs e grupos contrários à que estas temáticas fos-
sem levadas às escolas, criassem uma polêmica com reper-
cussões em todo o país.

No seminário que contava também com a participação de 
outros representantes da SECAD que tinham feito uma pesquisa 
sobre a temática e de algumas lideranças do movimento LGBT, 
após a exibição de um dos vídeos que integraria o material edu-
cativo que o MEC estava elaborando, foi o momento em que An-
dré Lázaro fez a brincadeira sobre as discussões que ocorreram 
nos bastidores da elaboração do material: “Uma das coisas que 
eu me traí, foi que eu fiz uma brincadeira quando não devia, di-
zendo que a gente tinha discutido meses quanto da língua entra-
va no beijo da boca, e escolhemos não ter beijo na boca (...)”(LÁ-
ZARO apud VITAL DA CUNHA; LOPES, 2012, p.113). 

Na mesma entrevista, André Lázaro diz que fez a brin-
cadeira por ter se sentido à vontade, já que estava entre pes-
soas que apoiavam a temática, como os deputados federais 
Jean Wyllys e Chico Alencar, ambos do PSOL- RJ: “estou 
num ambiente de reflexão, um ambiente de avaliação, não é 
um ambiente de exibição pública, então, aqui nós podemos 
discutir essas coisas’, tanto que eu fiz piada; eu, equivocada-
mente, subestimei aquele ambiente” (LÁZARO apud VITAL 
DA CUNHA; LOPES, 2012).

12 Professor adjunto da UERJ.  Em 2004 participou da concepção da Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade, no Ministério da Educação em Brasília 
(Secad/MEC) atuando como secretário de 2007 a 2008, onde contribuiu para a elabora-
ção do Programa Brasil Sem Homofobia entre outros.
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Um fator que André Lázaro não atentou (ou não mediu 
as consequências), talvez por estar se sentindo à vontade no 
meio de amigxs e apoiadorxs presentes durante o seminá-
rio, foi que a TV Câmara grava acontecimentos como estes 
desta comissão. Foi através deste meio que o deputado fe-
deral Jair Bolsonaro se inteirou dos acontecimentos. Bolso-
naro foi uma das figuras centrais da polêmica que se criou. 
Ao ser indagado em entrevista sobre como ficou sabendo 
sobre o projeto, o deputado diz que descobriu “sem querer, 
no dia 23 de novembro de 2010. Para ir ao meu gabinete, eu 
tenho passagem obrigatória pelo corredor das comissões, 
aí quando eu vi aquele movimento lá dentro” (VITAL DA 
CUNHA; LOPES, 2012, p.114). Na sequência da entrevista ele 
expôs os passos seguintes que deu ao afirmar que procu-
rou saber do que se tratava aquele movimento e “requisitei 
a fita da TV Câmara, e tive a paciência, o saco de assistir as 
quatro horas de audiência pública deles, onde diziam absur-
dos. (VITAL DA CUNHA; LOPES, 2012, p.114). Foi justamente 
a parte da brincadeira feita pelo secretário da SECAD sobre 
o beijo entre duas adolescentes em um dos vídeos, que Bol-
sonaro, de forma descontextualizada, se deteve e focou para 
impulsionar a criação de tal polêmica. 

Xs entrevistadorxs perguntaram ainda se na época ele 
teve aliadxs, o que o deputado negou, dando a entender que 
estava isolado na crítica não só em relação aquele vídeo como 
aos objetivos do Escola Sem Homofobia. Bolsonaro é consi-
derado da ala mais conservadora do Congresso Nacional bra-
sileiro (e da sociedade brasileira), por defender abertamente 
o apoio à Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985) e às 
outras que ocorreram em diversos países da América Latina 
durante o período da Guerra Fria, à implementação da pena 
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de morte no Brasil e a tortura de criminosxs como forma de 
se conseguir confissão. Sempre se coloca contrário às discus-
sões sobre as desigualdades praticadas que tenham motiva-
ções ligadas às questões de gênero e sexualidades.

O deputado, que também se intitula como defensor da fa-
mília tradicional e dos “bons costumes”, afirmou publicamente 
que se tivesse um filho que se tornasse homossexual, agiria de 
forma violenta para que ele mudasse: “moleque que vem com 
comportamento delicado dava-lhe uma porrada logo no come-
ço para mudar o caminho dele e acabou”(G1 – 25/05/2011)13.

No dia 30 de novembro de 2010, discursando no plená-
rio da Câmara dos Deputados14, Bolsonaro dá início à denúncia 
“ao maior escândalo” que ele já havia presenciado em décadas 
como deputado. Ele falou sobre a participação do secretário 
da SECAD, André Lázaro, no seminário da Comissão de Legis-
lação Participativa e relatou resumidamente os conteúdos de 
dois vídeos do material educativo do MEC (“Encontrando Bian-
ca” e “Torpedo”). Em relação ao primeiro, o deputado afirma:

[...] um garoto de mais ou menos 14 anos, de nome Ri-
cardo, vai ao banheiro fazer pipi, olha para o lado, vê um co-
leguinha dele fazendo pipi também e se apaixona por esse 
colega. Vocês da galeria estão ouvindo? Isso está no Jor-
nal da Câmara da semana passada. Isso pode ocorrer com 
o filho de vocês um dia. Ele se apaixona, resolve vencer 
o bullying e assumir sua homossexualidade. Os garotos de 
7, 8, 9 e 10 anos vão assistir a esse filme no ano que vem. 
Vamos às cenas do filme dali para frente. Quando a pro-

13 Disponível em: < http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/sou-obrigado-elogiar-
-dilma-diz-bolsonaro-sobre-suspensao-de-kit.html>. Acesso em 06 fev.2013.
14 Disponível em www.camara.gov.br.
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fessora o chama de Ricardo na sala de aula, ele se revolta, 
morde os beiços com seus trejeitos e balbucia: “Bianca. Meu 
nome é Bianca”. No final, esse filme dá a seguinte lição de 
moral: esse comportamento do Ricardo ou da Bianca passa 
a ser um comportamento exemplar para os demais alunos.

Em seguida Bolsonaro conta o que seria a história do 
curta “Torpedo”, filme sobre o qual André Lázaro fez a brin-
cadeira e que o deputado a utilizou em seu pronunciamento:

[...] há outro filme de duas meninas lésbicas, de apro-
ximadamente 13 anos de idade, namorando. A grande dis-
cussão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias - sinto 
asco ao me referir a essa Comissão - é tratar do beijo lés-
bico de duas meninas. Atenção, pais, no ano que vem, sua 
filha de 7, 8, 9 ou 10 anos vai assistir a esse filmete, que 
já está sendo licitado. A grande discussão da nossa Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias é a profundidade em 
que a língua de uma menina tinha que entrar na boca da 
outra menina. Dá para continuar discutindo esse assunto? 
Dá nojo! Esses gays e lésbicas querem que nós entubemos, 
como exemplo de comportamento, a sua promiscuidade. 
Isso é uma coisa extremamente séria.

Neste discurso, a todo momento, o deputado faz uso 
de marcadores geracionais frisando que o material do MEC 
seria direcionado para crianças de 7 a 10 anos, quando os 
documentos oficiais indicam que seria voltado para a utili-
zação por parte dxs professorxs dos anos finais do Ensino 
Fundamental, ou seja, aos do 8º e 9º onde xs alunxs em mé-
dia possuem 14 e 15 anos respectivamente, e para as três 
séries do Ensino Médio onde as médias de idade vão dos 16 
anos no primeiro ano aos 18 anos no ano final. Neste mes-
mo pronunciamento, ele afirma que o verdadeiro objetivo de 
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iniciativas como esta do MEC não seria combater a homofo-
bia, e sim, “aliciar a garotada, especialmente os garotos que 
eles acham que têm tendências homossexuais”.

Ainda na entrevista concedida a Paulo Victor Lopes e 
à Christina Vital, o deputado se coloca como uma espécie de 
combatente isolado e perseguido:

[...] o movimento LGBT, as feministas, o PT e os “guer-
rilheiros”, qualquer militante que tenha se mobilizado con-
tra a ditadura militar e que hoje, por exemplo, defenda a 
“Comissão da Verdade”; esses eram alguns dos persona-
gens indicados como seus algozes (VITAL DA CUNHA; LO-
PES, 2012, p.116).

Uma semana depois do primeiro pronunciamento so-
bre o tema no plenário da Câmara, no dia 08 de dezem-
bro de 2010, o deputado voltou à tribuna para denunciar 
os planos “extremamente graves” do MEC que teria como 
objetivos estimular o “homossexualismo, a pederastia, a 
baixaria”, além de solicitar o apoio da bancada religiosa.

Sr. Presidente, quero aproveitar o plenário cheio 
porque o assunto é extremamente grave. Alguns levam 
para o lado da galhofa, mas, repito, o assunto é extrema-
mente grave. [...] Na verdade, meus companheiros, tenho 
certeza de que 90% do pessoal da Comissão de Educa-
ção não sabe disso. Com esse kit, em que são distribu-
ídos alguns filmetes para garotos e garotas do primei-
ro grau, na verdade estimula-se o homossexualismo15. 

15 O termo homossexualismo deixou de ser usado faz tempo pelo movimento LGBT e 
acadêmicos pois remete para a época em que a população LGBT era tida como portadores 
de uma doença. O termo utilizado atualmente e homossexualidade. No entanto, Bolsona-
ro faz questão de continuar usando “homossexualismo” em suas falas. Cabe lembrar que 
homossexualismo foi retirado do Código Internacional de Doenças (CID) no ano de 1990.
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[...] Esse pessoal ativamente gay está extrapolando! [...] 
A Comissão que fez o filme, composta semana retrasa-
da, foi publicada em DO, meus companheiros. Doze ho-
mossexuais inclusive publicaram em DO o nome social, 
o nome gay. [...] Apelo à bancada religiosa, que, no meu 
entender, ainda não tem conhecimento desse caso, para 
que tome uma posição em relação aos nossos garotos e 
às nossas meninas. Pelo amor de Deus, o que foi discu-
tido na Comissão de Direitos Humanos? No tocante ao 
filme das meninas, foi que a língua de uma menina de 
13 anos estava entrando muito na boca de outra meni-
na de 13 anos. A molecada de 7, 9, 10 anos vai ter aces-
so a isso? Hoje assisti, com muita tristeza - e não quero 
culpar o Jornal Nacional -, a um caso de homofobia em 
São Paulo. A apresentadora do Bom Dia Brasil disse que 
aquela era uma questão a ser discutida em escolas. A TV 
Globo não está sabendo o que ocorre nesta Casa. Essa 
onda de querer combater a homofobia está estimulan-
do o homossexualismo, a pederastia, a baixaria. Eu não 
quero isso para a minha neta, para o meu neto!

Neste ponto fica bastante evidente a que grupos 
Bolsonaro buscou se articular explicitamente dentro do 
Congresso Nacional (FPE, FPDF, PPC) com os quais criou 
cadeias de equivalências e utilizaram estereótipos para he-
gemonizar sentidos pejorativos em relação não só ao ma-
terial educativo, como também a atitude do Governo Fe-
deral de querer levar este tipo de temática para as salas de 
aula das escolas públicas brasileiras.  

Apesar de se colocar, no início da polêmica, como um 
combatente isolado e perseguido contra a “imoralidade” e a 
“baixaria”, Bolsonaro contou com uma sólida rede de apoio 
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dentre e fora do Congresso Nacional16. Xs mesmxs pesqui-
sadores que entrevistaram o deputado, entrevistaram Da-
mares Alves, uma assessora jurídica da Frente Parlamentar 
Evangélica (FPE) que expõe outra versão sobre as disputas 
entre os grupos favoráveis e contrários à implementação do 
Escola Sem Homofobia, apontando para uma articulação já 
no início da polêmica, entre Bolsonaro e a estrutura da FPE:

[...] quando ele recebeu os e-mails no gabinete dele, 
foi do movimento evangélico, foi o nosso pessoal ligado 
aos Pró-Vidas evangélicos e católicos que mandaram os 
e-mails pra ele, porque nós já fazíamos um trabalho... Antes 
do kit gay, é bom que se diga, a gente já questionava a po-
lítica de redução de danos na escola; a bancada evangélica 
tem ação junto ao Ministério Público Federal; nós entramos 
com ação pra retirar cartilhas das escolas. Nós temos uma 
cartilha, que foi feita em 2009, em que mostra claramen-
te cenas de sexo anal entre homem com homem, cenas de 
sexo entre homem e mulher, e cenas de sexo entre mulher 
e mulher; inclusive, na cena de sexo anal, é muito terrível, 
porque é um rapaz de quatro, outro possuindo ele por trás, 
e era pra criança de 10 anos de idade; e na cena de sexo de 
mulher com mulher, nessa cartilha que foi feita pelo SUS... 
[...] Então, o que aconteceu? Por que é que o Bolsonaro des-
tacou? Porque não é evangélico; porque muitas das lutas da 
bancada evangélica, elas não têm notoriedade, quer dizer, 
ninguém nunca fala que nós já fazíamos há muito tempo 
atrás o combate a algumas políticas de educação no Brasil, 
a nível de ação no Ministério Público; nós chegamos a pedir 

16 O deputado possuía à época cerca de 570 mil seguidores em seu perfil oficial na maior 
e mais popular rede social da internet, o facebook.
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a prisão do agente público que fez aquela cartilha (VITAL 
DA CUNHA; LOPES, 2012, pp.117-118).

Portanto, mesmo se diferenciando da imagem de um 
combatente isolado e perseguido, Bolsonaro é um dxs ato-
res mais expostxs de grupos que defendem valores con-
servadores, ou seja, a não alteração de tradições que não se 
restringem aos temas mais caros ao campo religioso, como 
às questões de gêneros, família e sexualidades, indo além 
destes, de questões que vão da não apuração/ punição dos 
crimes cometidos na época da Ditadura Civil-Militar (revi-
são da Lei da Anistia17) até o apoio à continuação da con-
centração de terras e à devastação dos biomas brasileiros 
pelo agronegócio18. Assim, é errôneo caracterizar este em-
bate apenas entre valores e grupos religiosos de um lado e 
seculares de outro.

Pouco tempo depois do último pronunciamento de 
Bolsonaro na tribuna da Câmara, o Congresso Nacional en-
trou em recesso de fim de ano. Durante o recesso parlamen-
tar (22/12/2010 até 02/02/2011) a discussão sobre o mate-
rial do MEC foi amenizada, mas já a partir de março de 2011 
os debates se intensificaram. Bolsonaro afirmou que sua 
atuação em todo Brasil acabou por pressionar xs membros 
da FPE a se posicionassem publicamente: 

Mais ou menos em março, começou um deputado a fa-
lar comigo: “Poxa, você pegou a bandeira dos evangélicos”. 
Porque eu procurava a imprensa, rádios comunitárias, rá-

17  Punição também de torturadores, assassinos e sequestradores confessos que no 
entendimento de alguns juristas poderiam ser punidos mesmo com a vigência da lei da 
Anistia, pois seriam crimes contra a humanidade e, além disso, não prescreveriam.
18 A FPE e bancada ruralista que representa os interesses dos grandes latifundiários, têm 
estreitado as relações nas votações no Congresso Nacional.
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dios do interior do Brasil, pra dar entrevista e falar a mesma 
coisa; tinha entrevista que tinha 40 minutos; e acabou então 
os evangélicos do Brasil se revoltando com isso [...] e come-
çaram a pressionar então que a bancada evangélica assu-
misse uma posição [...] (VITAL DA CUNHA; LOPES, p. 120).

Segundo Vital da Cunha, os grupos favoráveis e con-
trários à abordagem da temática de gênero e sexualidades 
nas escolas procuram exercer seus poderes de forma pare-
cida na hora de pressionar os congressistas, ou seja, reco-
menda-se que escrevam e-mails para xs parlamentares e/
ou telefonem para seus gabinetes em massa.

O deputado federal João Campos do Partido da Social 
Democracia Brasileira de Goiás (PSDB-GO)19, membro e pre-
sidente da FPE, foi o primeiro a se manifestar publicamente no 
plenário da Câmara dos Deputados sobre o material educativo 
do MEC no dia 28 de março de 2011 e foi na mesma direção do 
posicionamento do deputado Jair Bolsonaro. Em seu discurso 
acusou o Governo de estar financiando e estimulando uma de-
terminada orientação sexual, alertou xs demais parlamentares 
que era preciso preservar “os valores cristãos da família”.

Após relembrar o compromisso de campanha que Dil-
ma tinha firmado com grupos de religiosxs cristãos/ãs du-
rante a disputa eleitoral do ano anterior em relação a não 
promover qualquer ação governamental que altere a forma 
com a questão do aborto, de gênero e sexualidades são tra-
dicionalmente encaradas, o deputado continuou: 

O Governo brasileiro [...] agora, como uma espécie de 
fraude, diz que esse material tem um papel pedagógico de 
orientar os professores e alunos para prevenir homofobia, 

19 Atualmente no Partido Republicano Brasileiro do estado de Goiás (PRB-GO).
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tem uma outra finalidade na verdade, que é estabelecer esse 
tipo de orientação. Não podemos admitir. Se quisermos as-
segurar para nossos filhos um mundo melhor do que rece-
bemos, devemos reagir a essas inúmeras investidas dos que 
querem destruir os valores cristãos da família, e, para isso, é 
importante conhecermos profundamente as origens dos ata-
ques à vida e à família. O divórcio leva à destruição da famí-
lia; a liberdade sexual leva à promiscuidade; a contracepção 
é contrária ao surgimento de uma nova vida; a esterilização 
seca a fonte da vida; o aborto destrói uma vida; a pornografia 
arruína o ser humano; a fecundação artificial significa fazer 
filho sem o ato do amor. Tudo isso é contrário à vontade de 
Deus. Só o casamento monogâmico entre um homem e uma 
mulher preserva e dará continuidade à procriação”.

No meio desta discussão toda, em 05 de maio de 2011, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 132) proto-
colada em 2008 pelo Sérgio Cabral, então Governador do 
Rio de Janeiro, que objetivava garantir direitos às uniões 
homoafetivas estáveis dxs funcionárixs públicos estaduais 
do Rio de Janeiro. Na mesma sessão também foi julgada pe-
lxs ministrxs da Suprema Corte, a Ação de Inconstituciona-
lidade (ADI 4277) apresentada pela Procuradoria Geral da 
República em 2009 que tinha como objetivo fazer com que 
união estável presente no Código Civil, contemplasse os ca-
sais homoafetivos. O placar foi unânime (10 x 0)20 no sentido 

20 Os(as) ministros(as) que votaram a favor do reconhecimento das uniões homoafe-
tivas foram: Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio, Celso de Mello, Cezar Peluso, Cármen Lúcia Antunes Rocha e Ellen Gracie,  que 
acompanharam o voto do relator, o ministro Ayres Britto. Disponível em: <http://g1.globo.
com/brasil/noticia/2011/05/maioria-dos-ministros-do-stf-reconhece-uniao-homosse-
xual.html>. Acesso em 10 maio 2014.
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de dar interpretação conforme a Constituição Federal para 
excluir qualquer significado do artigo 1.723 do Código Civil 
que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do 
mesmo sexo como entidade familiar. 

Se de um lado xs defensorxs dos direitos humanos e 
a comunidade LGBT comemoraram, os grupos conserva-
dores ficaram muito insatisfeitos. Algumas semanas de-
pois o deputado federal e presidente da FPE na época, João 
Campos (PSDB-GO), apresentou uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 99/11) segundo a qual entidades reli-
giosas de âmbito nacional poderiam entrar com ação dire-
ta de inconstitucionalidade e ação de constitucionalidade 
de leis e atos normativos ao Supremo Tribunal Federal. 
Se esta PEC já estivesse em vigor, associações religiosas 
como a  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e a 
Convenção Batista Nacional poderiam entrar com pedido 
no STF para recorrerem da aprovação unânime sobre o re-
conhecimento da união estável homoafetiva21. 

Em 11 de maio de 2011, alguns órgãos da imprensa no-
ticiaram que panfletos produzidos a mando do deputado 
federal Jair Bolsonaro estavam sendo distribuídos para es-
tudantes na porta de escolas públicas e em algumas resi-
dências na cidade do Rio de Janeiro. O portal R7 repercutiu 
sobre estes panfletos que eram contrários à distribuição do 
material educativo do MEC e à discussão sobre sexualida-

21 Em 26/06/2017 a Mesa Diretora da Câmara indeferiu o requerimento n. 6.717/2017 
referente a tal PEC “uma vez que as Propostas de Emenda à Constituição n.253/2016 
e 99/2011 se encontram em estágios distintos de tramitação”. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-
cao=524259>. Acesso em: 10 out 2017.
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des nas escolas. Segundo a reportagem, Bolsonaro mais 
uma vez afirmou que o material a ser distribuído nas esco-
las iria “estimular o homossexualismo” e que os panfletos 
visavam “criar indignação para conseguir apoio popular e 
impedir que o Kit anti-homofobia chegue ao ensino público. 
No panfleto, ele relaciona a homossexualidade à pedofilia” 
(R7 – 11/05/2011)22. Ao ser indagado se era homofóbico, Jair 
Bolsonaro respondeu: “Se for a defesa da nossa garotada 
nas escolas ser um ato considerado homofóbico, aí eu sou 
homofóbico. Se defender a família, os bons costumes e a re-
ligião for homofóbico, então podem continuar me chaman-
do de homofóbico” (R7 - 13/04/2011)23.

O referido panfleto24 era composto de quatro páginas. 
Na primeira, o que seria a capa, foi utilizada a imagem pre-
sente na capa do documento oficial do Plano Nacional de 
Promoção de Cidadania e Direitos Humanos LGBT (PNLGB-
T)25 da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) 
da Presidência da República. Esta imagem era composta do 
mapa do Brasil sendo atravessado pelas cores do arco-íris, 
tendo sido adicionado um balão de diálogo utilizado em his-
tórias em quadrinho onde se lê uma referência ao que seria o 
material educativo do MEC: “querem, na escola, transformar 
seu filho de 6 a 8 anos em homossexual!!”. Logo abaixo da 
imagem um texto, mais uma vez com um tom de denúncia, 

22 Disponível em: <http://noticias.r7.com/educacao/noticias/bolsonaro-distribui-pan-
fletos-contra-o-kit-gay-em-escolas-do-rio-20110511.html>. Acesso em 06 fev 2013.
23 Disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/noticias/bolsonaro-nega-racismo-em-
-defesa-na-camara-mas-admite-homofobia-20110413.html>. Acesso em 06 fev 2013.
24 As imagens deste panfleto estão presentes em VITAL DA CUNHA; LOPES,  2012.
25 Segundo Vital da Cunha & Lopes, o PNLGBT foi criado em 2005 durante o Governo 
Lula e tem como objetivo apresentar diretrizes e ações para elaboração de políticas pú-
blicas para o segmento (2012, p.124). 
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identificado como tendo sido feito pelo próprio deputado 
afirma sobre o “Plano Nacional da Vergonha”:

Na segunda página tendo no topo em destaque a expres-
são “Direitos Humanos – LGBT”, logo abaixo há uma janela 
com o trecho de uma fala da Indianara Siqueira, representan-
te da Rede Nacional das Pessoas Trans (REDETRANS), feita 
na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados 
no dia 23 de novembro de 2010, portanto após a finalização do 
texto do referido Plano, que diz “...minhas melhores professoras 
foram justamente as prostitutas...”. Em seguida o texto do pan-
fleto colocou algumas das estratégias presentes no documento 
oficial, fora de ordem, alterados, sublinhando alguns trechos de 
algumas estratégias e com alguns comentários ao lado. Ao se 
referir a estratégia 1.2.6 onde no documento oficial está escrito: 

Garantir a segurança em áreas frequentadas 
pela população LGBT com grupos de policiais 
especializados, sobretudo nas quais há grande 
incidência de discriminação e violência, em de-
corrência de orientação sexual e identidade de 
gênero, raça e etnia, entre outras, garantindo o 
policiamento proporcional ao número de pesso-
as nos eventos (BRASIL, 2009, p.24).
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Na segunda página do panfleto este item é apresenta-
do como “Garantir a segurança em áreas frequentadas pela 
população LGBT com grupos de policiais especializados” e 
ao lado a expressão “(Criação de batalhões de policiais gays 
nos estados - BGay)”. Na terceira página onde se refere a es-
tratégia 1.3.36 do PNLGBT, onde no documento oficial lê-se 
“Assegurar que a política de assistência social estabeleça in-
terface para a população LGBT, sobretudo em programas de 
combate à fome e à pobreza” (BRASIL, 2009, p.36), no pan-
fleto está escrito “incluir a população LGBT em programa de 
combate à fome a pobreza”, e logo ao lado entre parênteses 
a expressão “bolsa gay”. 

Um detalhe importante é que estes comentários foram 
feitos com o mesmo tipo de letra (estilo e tamanho) do que 
seria o texto do documento oficial. Esta estratégia pode ter 
induzido ao entendimento que aquelas expressões faziam 
parte do texto oficial, ou pelo menos ter contribuído para 
alguma confusão neste sentido. No final da terceira página 
havia a seguinte imagem e texto:

Na última página, há a seleção de trechos de falas atri-
buídas a três lideranças do movimento LGBT (Luiz Mott, 
Toni Reis e Beto de Jesus), além da brincadeira do secretário 
da SECAD, André Lázaro. 

Neste panfleto e na reportagem anterior (R7), o depu-
tado associou abertamente homossexualidade e pedofilia, 
estratégia utilizada pelos grupos contrários às conquistas 
da população LGBT. Mas não foi a primeira vez que ele fez 
tal associação na imprensa. O que o deputado chamou de 
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“causar indignação”, no campo das Ciências Humanas cha-
mamos de “pânicos morais26”. Estes não estão relacionados 
exclusivamente às relações entre pessoas do mesmo sexo, 
exprimindo “de forma culturalmente complexa as lutas so-
bre o que a coletividade considera legítimo em termos de 
comportamento e estilo de vida” (MISKOLCI, 2007, p.111). Em 
relação ao conflito sexual, os pânicos morais são acionados 
“quando os homens heterossexuais veem seu monopólio 
dos direitos sexuais questionado na esfera pública por mu-
lheres (homo ou heterossexuais) e homens homossexuais” 
(MELLO, 2006, p.501). No panfleto utilizado por Bolsonaro, 
tenta-se acionar este mecanismo através da “exploração da 
ambiguidade daquilo que se encontra em debate. O combate 
à homofobia e a promoção do respeito à diversidade sexual, 
nesse contexto, podem ser lidos como políticas que visam 
“privilegiar homossexuais” ou dar “estímulo aos mesmos” 
(VITAL DA CUNHA; LOPES, 2012, p.125).

Assim, a todo momento em suas falas, o deputado 
reforça uma cadeia de equivalências, a heteronormativida-
de, ao associar pessoas que fogem dos padrões de gênero 
e sexualidade (LGBT, mas também homens heterossexuais 
tidos como afeminados e mulheres heterossexuais tidas 
como masculinizadas) às práticas criminosas como a pedo-
filia. Esta tática contribui ainda mais para reforçar o precon-
ceito, a discriminação e a abjeção que estas pessoas enfren-
tam não só no ambiente escolar, mas em diversos outros. Ao 
afirmar também que daria “porrada” caso seu filho fugisse à 
norma, ele, como homem público, ajuda a autorizar todo e 
qualquer método, inclusive a violência física, para que tais 

26 Consultar MISKOLCI (2007) e MELLO (2006).
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sujeitos sejam modificados, dando a entender mais uma vez 
que seria cometer um erro agir sem cumprir de forma linear 
e tida como coerente o esquema sexo-gênero-sexualidade. 
Esta revolta extrema de Bolsonaro, pode ser lida através da 
análise de Guacira Louro da constituição da norma:

O que efetivamente incomoda é a manifestação 
aberta e pública de sujeitos e práticas não-hete-
rossexuais. Revistas, moda, bares, filmes, músi-
ca, literatura, enfim, todas as formas de expres-
são social que tornam visíveis as sexualidades 
não-legitimadas são alvo de críticas, mais ou 
menos intensas, ou são motivo de escândalo 
(LOURO, 2007, p.30).

Nesta disputa para ver qual discurso se tornaria he-
gemônico em relação a adoção ou não desta medida de dis-
tribuir o material educativo nas escolas vai se construindo 
um novo ator político, o jovem LGBT (VITAL DA CUNHA; 
LOPES, 2012). Leite (2012), procura defender a utilização do 
termo “juventude LGBT” ao invés de “adolescência LGBT” 
como forma de enfraquecer os ataques dxs adversárixs da 
implementação das medidas do Escola Sem Homofobia: 

Trabalho com a hipótese de que no campo po-
lítico, talvez seja mais fácil tratar de uma ‘ju-
ventude LGBT’, ao invés de uma ‘adolescência 
LGBT’, pois a última expressão pode trazer im-
plícita a politicamente perigosa ideia de ‘sexu-
alização’ das crianças. Assim, higienizam-se os 
discursos. Talvez seja mais estratégico para o 
conjunto de atores envolvidos com o tema da 
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diversidade sexual e de gênero lidar com um 
‘jovem’, que no senso comum está mais próxi-
mo da vida adulta do que o ‘adolescente’, mais 
facilmente ligado à infância. Assim, na Campa-
nha desenvolvida pela ABGLT ‘Eu apoio o Kit 
Escola sem Homofobia’ ressalta-se: precisamos 
da manifestação de seu apoio para a disponibili-
zação do kit de materiais do projeto Escola Sem 
Homofobia para profissionais de educação e es-
tudantes do ensino médio” (LEITE, 2012, p.11).

Aqui fica bastante evidente a disputa em torno de 
dois significantes flutuantes: juventude e infância. En-
quanto xs defensorxs tentavam ligar o debate em torno 
da “juventude” como sendo o público alvo do projeto, xs 
opositorxs tentavam direcionar para a “infância” como 
ficou claro nas diversas falas de deputadxs e reporta-
gens contrárias ao material. Indo nesta mesma direção, 
no ápice dos confrontos, xs defensorxs do projeto silen-
ciaram que esta e outras ações do Brasil Sem Homofobia 
incluíam os anos finais do Ensino Fundamental (8º e 9º 
anos), enfatizando que ele era direcionado ao Ensino Mé-
dio. O pano de fundo na disputa entre adotar um termo ou 
outro era aproximar ou afastar do projeto uma possível 
“sexualização das crianças” (VITAL DA CUNHA; LOPES, 
2012, p.128). Ao utilizarem termos como “crianças”, “ga-
rotada”, “meninada” ou apontar para a “pouca idade” do 
suposto público alvo de tais políticas governamentais, 
estes grupos conservadores conseguiram intensificar o 
pânico moral na sociedade brasileira levando o Governo 
Dilma a recuar e vetar tal material. Assim, com mais esta 
vitória conservadora em 2011 já era possível observar o 
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avanço da agenda destes grupos que nos anos seguintes 
passaram a focar seus ataques em uma suposta agenda 
dxs defensorxs dos Direitos Humanos que estariam im-
pondo a “ideologia de gênero” na educação formal bra-
sileira e também no campo das artes. Com tal estratégia 
este grupo conseguiu além de suspender a distribuição 
do kit anti-homofobia modificar planos municipais, es-
taduais e nacional de educação, recolher livros e cen-
surar exposições artísticas, sempre em nome da moral 
e valores da família tradicional brasileira. No entanto 
gostaríamos de finalizar apontando que interpretamos 
todas estas movimentações dos grupos conservadores 
como uma reação à todas as conquistas dos movimen-
tos feministas, negros, LGBT, à uma movimentação mí-
nima na estrutura de classe da sociedade brasileira que 
ocorreram nos últimos anos e que agora se veem sob 
ataque. Mas se as autoridades religiosas e monárquicas 
no período colonial, os militares durante a Ditadura civil-
-militar e a educação heteronormativa não conseguiram 
impedir a existência e as modificações que julgavam 
ser indesejadas em questões de gênero, reprodução, 
sexualidade, raça, etnia, classe, geração etc não vão ser 
os obstáculos de hoje que nos impedirão.  Além disso, 
pela ótica da teoria do discurso a vitória conservadora 
não representa uma vitória definitiva, e sim, uma vitória 
contingencial, o mesmo vale para a derrota do campo tido 
como progressista. As disputas sobre os significantes 
deste e de todos os outros embates continuam de forma 
incessante, seja para manter determinadas vitórias ou 
reverter determinadas derrotas em uma história que não 
possui significação última e/ou universal.
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Escola Sem Partido e sua 
maldita benevolência 
contra uma suposta 
ideologia de gênero: 

afinal, do que as crianças 
precisam ser protegidas?

Rafaela Cotta

Fernando Pocahy

Quem defende o direito das crianças diferen-
tes? Os direitos do menino que adora se vestir 
de rosa? Da menina que sonha em se casar com 
a sua melhor amiga? Os direitos da criança que-
er, bicha, sapatão, transexual ou transgênero? 
Quem defende o direito da criança a mudar de 
gênero, se for da vontade dela? Os direitos das 
crianças à livre autodeterminação de gênero e 
de sexualidade? Quem defende os direitos da 
criança a crescer num mundo sem violência se-
xual ou de gênero? (PRECIADO, 2013, s/p).
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Introdução

“Se for pra falar sobre ‘essas coisas de gênero’ é me-
lhor nem perder tempo porque esse tipo de discussão não vai 
acontecer nessa escola”, disse “aos berros” a diretora de uma 
escola do município do Rio de Janeiro. Estávamos subindo as 
escadas para conversar com professorxs sobre a possibili-
dade de realizar debates sobre gênero com algumas turmas, 
quando a diretora advertiu que ali era um local imune a este 
“tipo de discussão”, visto atualmente como uma ameaça à in-
tegridade de crianças e adolescentes. Eu e um grupo de pes-
soas com a proposta das oficinas de gênero1 insistimos para 
que o encontro com xs professorxs fosse mantido e conse-
guimos, depois de muito argumentar, encontrar com elxs. 

A conversa com xs docentes aconteceu mesmo com 
a diretora e a coordenadora nos interrompendo a todo mo-
mento e, apesar do interesse dxs docentes que a discussão 
fosse levada para aquela escola, não tivemos nenhum retor-
no da direção. Esse tipo de recepção/reação por parte da di-
reção ficou marcado em minha memória pela forma agres-
siva com que a diretora se colocou. Contudo, outras escolas 
também recusaram as propostas das oficinas, ainda que no 
primeiro contato tivessem se mostrado desejosas e empol-
gadas com atividades “extracurriculares”. 

Não é possível falar que todas as respostas negativas 
ou ausência de respostas frente a proposta das oficinas se 
pautaram no medo das discussões de gênero. Mas, diante 
do terror que nos dias atuais se configura falar sobre estas 

1 As oficinas planejadas para a discussão das normas de gênero se conectam a perspec-
tiva interseccional.
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temáticas, o terror que assombra as escolas, xs profissio-
nais da educação, as famílias, xs políticos, é possível pensar 
na força deste pânico social/moral e o entrave de se discutir 
gênero no espaço escolar.

Esse medo em torno das questões de gênero e sexuali-
dade está sendo impulsionado pelo movimento Escola Sem 
Partido (ESP) e suas investidas para que o Programa que 
visa alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação seja im-
plementado. Para as pessoas propositoras e aliadas do ESP, 
as crianças e adolescentes não podem ter contato com este 
tipo de debate, uma vez que elas estariam sendo contamina-
das por ideias encharcadas de ideologia e, assim, seriam fa-
cilmente corrompidas em sua pureza infantil. Como consta 
no site do Escola Sem Partido, em uma postagem sobre uma 
professora que promovia discussões que problematizavam 
normatividades de gênero e sexualidade, as “crianças de 9 
anos não têm condições de assimilar criticamente o conteú-
do transmitido por essa professora. No fim das contas, elas 
estão apenas sendo vítimas de doutrinação”2. A partir disso, 
é possível analisar a noção de infância mobilizada pelo ESP, 
o que permite pensar as estratégias políticas desse Progra-
ma, suas consequências e a construção de sociedade alme-
jada por seus idealizadores e aliadxs. 

Escola Sem Partido e a Ideologia de Gênero

Não é de hoje que o campo da educação escolar passa 
por diversos tipos de investidas, pitacos e colonização de suas 

2 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/midia-categoria/649-lava-
gem-cerebral-do-bem-em-escola-do-df
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práticas, bem como com a desqualificação de seus saberes e 
sua produção de conhecimento. No cenário político brasileiro 
atual há uma tentativa antidemocrática de atualização desta 
interferência nas políticas em educação e especialmente aque-
las relacionadas à educação básica, fomentando um discurso 
machista, racista, sexista, isto é, um discurso que visa reduzir e 
violentar os diversos modos de ser e estar no mundo. 

Nesse processo de intervir nos processos formativos, a 
organização de um movimento e programa intitulado “Escola 
Sem Partido” (ESP) tem ganhado cada vez mais força e apre-
senta propostas conservadoras, disfarçadas de preocupação 
com os jovens e crianças que circulam nas escolas brasilei-
ras. Apesar das proposições da ESP estarem tomando corpo 
e entrando em cena de maneira mais expressiva atualmente, 
o movimento tem um caminho percorrido desde 2004, tendo 
uma de suas franjas ‘a ideologia de gênero’, emergência bas-
tante anterior, há pelos menos desde os idos dos anos 1990, a 
partir de investimentos fundamentalistas católicos (e recen-
temente neopentecostais) (JUNQUEIRA, 2017). 

As proposições do “Escola Sem Partido”, no que tange 
as questões de gênero e sexualidade, utilizam da política do 
medo e da polêmica como estratégica para ganhar adesão 
de mães, pais, outros responsáveis e amplamente a socie-
dade civil e, com isso, esse movimento se fortalece e ganha 
aliados, facilitando a implementação de suas propostas nor-
mativas e anti-democráticas. Os propositores alegam que a 
discussão destas temáticas corrompe alunos e alunas no seu 
desenvolvimento natural, nomeando “Ideologia de Gênero” 
as problematizações das normas de gênero – desqualificam 
estudos e pesquisas que buscam ampliar a democracia e re-
duzir as desigualdades e violências (muitas delas letais). 
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No ano de 2015, o deputado federal Izalci Lucas, filiado 
ao Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), apresen-
tou o Projeto de Lei (PL) 867/20153 à Câmara do Deputados 
e segue em tramitação até o atual momento. Chama a aten-
ção as investidas antidemocráticas feitas por um expressivo 
grupo de direita, em que apresentam a proposta de alteração 
das Leis e Diretrizes e Bases da Educação com a inclusão do 
“Programa Escola Sem Partido” (PESP). 

Na página principal do site #EscolaSemPartidoJá4 a 
frase “Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar” 
toma a tela. A proposta principal descrita no anteprojeto (PL 
867/2015) é a da “proibição” da doutrinação política e ideo-
lógica em sala de aula e o movimento se apresenta como 
uma “iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados 
com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 
brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao supe-
rior”5 (BRASIL, 2015). Para o MESP6, abordar temas, discutir 
valores, propor reflexões e debates é uma forma do educa-
dor abusar da “audiência cativa” de alunas/os para promo-
ver seus pensamentos e posturas político-ideológicas, “fa-
zendo a cabeça”7 das crianças e adolescentes.

Para Miguel Nagib e os adeptos do discurso da ESP8, 
x professorx não deve estar em sala de aula para ministrar 

3 http://www.programaescolasempartido.org/pl-federal/
4 http://www.programaescolasempartido.org/
5 http://www.escolasempartido.org/quem-somos
6 Movimento Escola Sem Partido
7 http://www.escolasempartido.org/artigos/412-professor-nao-tem-direito-de-fazer-a-cabe-
ca-de-aluno
8 Pessoas que se afinam com as propostas do Projeto, como: combate a uma Ideologia 
Marxista, combate a uma Ideologia de Gênero, 
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a sua disciplina e dialogar com xs educandxs sobre assun-
to apresentado. X professorx, nessa situação, deve ser umx 
instrutorx responsável por replicar o conteúdo presente nos 
livros didáticos e nada mais. A sinopse do livro9 “Profes-
sor não é educador” de Armindo Moreira, diz que instruir é 
“proporcionar conhecimentos e habilidades que permitam à 
pessoa, ganhar seu pão e seu conforto com facilidade”, isto 
é, cabe ao professor/a passar o conteúdo didático dos livros 
e tirar dúvidas que busquem um aprimoramento da sua in-
teligência visando a sua vida econômica futura.

Dessa forma, para xs adeptxs das propostas do MESP, a 
discussão sobre gênero, raça, classe e outros marcadores so-
ciais que dizem respeito a situações de vulnerabilidade possui 
uma vertente ideológica e, por isso, deve ficar da porta da esco-
la para fora. Falar de gênero, nesses termos, é uma afronta aos 
princípios da neutralidade e fere a imparcialidade tão desejada 
de uma escola que “não tenha partido”. Assim, todo e qualquer 
debate que envolva a problematização sobre gênero, sexuali-
dade,  questione a normatividade dos gêneros e discuta pre-
conceitos, violências e discriminações é uma forma de marcar 
um posicionamento ideológico, segundo esse movimento.  

No anteprojeto de lei que visa alterar as Leis de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, o Terceiro Artigo10 apre-
senta que: 

O Poder Público não se imiscuirá na orientação 
sexual dos alunos nem permitirá qualquer prá-
tica capaz de comprometer o desenvolvimen-

9 Livro sugerido e exposto no canto esquerdo inferior do site do Programa Escola Sem Partido
10 http://www.programaescolasempartido.org/pl-federal/
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to de sua personalidade em harmonia com a 
respectiva identidade biológica de sexo, sendo 
vedada, especialmente, a aplicação dos postu-
lados da teoria ou ideologia de gênero.

De acordo com esse artigo, há um desenvolvimento 
considerado normal da “identidade biológica de sexo” e a 
chamada “Ideologia de Gênero” precisa ser combatida, uma 
vez que ela ameaça um desenvolvimento entendido como 
natural e saudável. Este tipo de entendimento marca uma 
compreensão biologizante e, portanto, universalizante do 
gênero, em que a condição para normalidade está em cor-
responder com as expectativas associadas a biologia. Tal 
noção pressupõe que o corpo possui de forma “natural” suas 
características, suas qualidades e desejos. Logo, como dis-
cutido anteriormente, a concepção de uma “identidade bio-
lógica do sexo” remete a um pensamento dicotômico que re-
tira o corpo da cultura, o colocando como uma entidade que 
carrega uma verdade em si. Assim, as diversas e distintas 
subjetividades não passam da manifestação de sua essência 
e de um determinismo biológico. Entretanto, de acordo com 
Guacira Louro (2000, p. 17) “é curioso observar, no entanto, 
o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo da 
mais meticulosa, continuada e intensa vigilância, bem como 
do mais diligente investimento” (LOURO, 2000, p. 17).

Diante disso, desconfiar daquilo que se entende como 
sendo considerado de determinado gênero ou sexualidade, 
colocar em questão a compreensão naturalizante e de “ser 
homem” ou “ser mulher”, bem como apresentar as conse-
quências dessas normas, discutindo violência(s), preconcei-
tos diversos e as restrições de liberdade tem sido visto como 
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praticar Ideologia de Gênero. Para quem cola nos discursos 
da Ideologia de Gênero, a realização destes debates no coti-
diano escolar, a partir de uma perspectiva desconstrucionista, 
representa uma ameaça à ´integridadé  de crianças e adoles-
centes. Certamente o pânico do ESP está em que se vejam 
borrados (como de fato o são) os limites de meninas e meni-
nos. Para o argumento normativo isso é extremamente pe-
rigoso, pois desestabiliza a heterocisnorma11 e os privilégios 
decorrentes dessa, tendo em vista que ela precisa continuar 
trabalhando para produzir as demarcações de gênero, man-
tendo e justificando as desigualdades a partir da diferença.

O discurso da infância no Escola Sem Partido

A crítica sobre a universalidade da infância feita por es-
tudos e pesquisas, como Felipe (2000, 2009), Guizzo (2007), 
Marín-Díaz (2010), Xavier Filha (2014) são contribuem para os 
espaços acadêmicos, como para outros espaços de disputa po-
lítica, uma vez que seguem na direção de desnaturalizar essa 
etapa inicial da vida. Esses trabalhos e a própria observação 
das experimentações das vidas infantis permitem que discur-
sividades sobre a infância sejam discutidas, tensionadas, refle-
tidas, abrindo margem também para que seja feita uma análise 
dos processos de subjetivação de meninos e meninas. Como 
também permite que as mudanças e transformações desse 
discurso ao longo da história possam ser discutidas e reconhe-
cidas. De acordo com Dora Lilia Marín-Díaz (2010, p.198):

Reconhecer a infância como uma construção so-

11 Heterocisnorma se refere a norma da heterossexualidade e da cisgeneridade em rela-
ção a sua produção nos processos de subjetivação e a sua forma de operar nas relações 
de poder, produzindo, assim, subjetividades normativas.
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cial e cultural historicamente localizável implica 
entender que ela é uma noção que corresponde 
determinada forma de pensamento e, portan-
to, a determinados conhecimentos e saberes; 
implica, também, compreender que as nossas 
formas de pensar nela estão atravessadas tanto 
pelas nossas experiências quotidianas com as 
crianças como pelos debates e discussões aca-
dêmicas, políticas e econômicas atuais que cir-
culam e percorrem as nossas formas de pensar 
e agir (MARÍN-DÍAZ, 2010, p.198)

As críticas realizadas sobre as perspectivas que to-
mam a criança como uma subjetividade atemporal traba-
lham na desconstrução de uma concepção única de infân-
cia. Aqui, além de propor uma reflexão sobre uma vivência 
universal da infância, como, por exemplo, analisar que não 
passa pela mesma experiência ser criança no Ocidente e 
no Oriente, ser uma criança rica ou pobre, uma criança que 
resida nos centros urbanos e outra nos locais distante dos 
grandes centros, também é possível discutir as diferentes 
posições de sujeito que as crianças ocupariam também em 
relação ao seu gênero, a raça e a sexualidade. 

De acordo com as propostas do ESP, as marcas cor-
porais que posicionam os sujeitos e são produzidas pela/
na cultura não são levadas em consideração ou, então, 
são tão consideradas que seus propositores preferem for-
çar o apagamento dessas marcas/diferenças para barrar 
esforços políticos que intentam uma transformação so-
cial. Contudo, essas marcas determinam os corpos que 
“podem valer mais ou menos” (p. 75) tendo em vista que 
“características dos corpos significadas como marcas de 



230  |  Seção 11

Escola Sem Partido e sua maldita benevolência contra uma suposta ideologia 

de gênero: afinal, do que as crianças precisam ser protegidas?

cultura distinguem sujeitos e se constituem em marcas 
de poder” (LOURO, 2004, p. 76).  

Considerando que as desigualdades sociais relacio-
nadas à geração, a classe, ao gênero, a raça e a sexualidade 
estabelecem marcas nos corpos, permitindo ou restringindo 
as crianças de experimentações, se atentar ao empreendi-
mento do Programa Escola Sem Partido e o seu alarde em 
torno de uma suposta Ideologia de gênero, permite localizar 
novamente a discursividade sobre a infância. Afinal, se ela 
fosse tão natural, como é defendida pelos idealizadores do 
ESP, não haveria tal disputa política sobre o controle e o go-
verno dos corpos infantis. 

A forma de olhar a infância e todos os discursos que 
perpassam e constroem essa “fase do desenvolvimento hu-
mano”, atentando para os diversos marcadores, é uma in-
vestida e uma aposta em outra forma de analisar as relações 
sociais. Apoiada e apoiado pela perspectiva interseccional 
do feminismo (CRENSHAW, 2002), as diversas experiên-
cias escolares, como as nossas próprias experiência, tanto 
como alunx, quanto como educador/a, contestam e não con-
firmam a idealização e o projeto político de uma infância (ou 
qualquer outra posição geracional) universal, em que não 
são reconhecidas as multiplicidades das formas ser sujeito 
– criança, jovem, idosx. 

A noção de infância como aquela que precisa ser res-
guardada, protegida, a noção que orienta o pensamento de 
que as crianças são seres que não sabem o que estão fa-
zendo, não sabem do que gostam, do que querem, não são 
capazes de construir sua própria concepção de mundo, não 
são capazes de pensar, refletir e formar uma opinião faz par-
te de uma construção de saber(-poder) que toma as crian-
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ças como seres sem agência e não as entende como sujeitos 
que tecem suas vidas e criam seus próprios repertórios nos 
cotidianos e na cultura (FOUCAULT, 2008).

Michel Foucault (2008) entende as relações de poder a 
partir de um jogo, correlação de forças. A ausência de corre-
lação significa a violência. Onde não há espaço para a disputa, 
para o enfrentamento, a tensão, lá não mais há a liberdade. Com 
este entendimento sobre as relações e o jogo de forças, a visão 
difundida sobre as crianças (tomada com A criança) não terem 
capacidade para produzirem agenciamentos em sua própria 
vida compõe o discurso sobre a infância e informa as propo-
sições do Escola Sem Partido. O medo sobre a doutrinação, o 
abuso da audiência cativa e da implantação de uma ‘ideologia’ 
sem que haja algum tipo de resistência ou ação por parte das 
crianças marca a discursividade sobre a infância empreendida 
pelo ESP, que pretende orientar as políticas educacionais e as 
práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

Entretanto, o cotidiano escolar é instável e é vivido em 
múltiplas significações. As realidades das escolas não são har-
moniosas e não se dão sem conflitos e sem disputas no que se 
refere às questões de gênero e sexualidade e outros marcado-
res sociais e, por isso, os debates sobre essas questões podem 
ser proibidos e denunciados. Negar isso é em si uma ideologia, 
uma forte ideologia. Se há ideologia, ela está no termo Escola 
sem Partido, está no termo Ideologia de Gênero.  

A escola é um espaço onde de criação, invenção e 
transformação por parte de alunas e alunos no que diz res-
peito às mesmas questões pontuadas acima. Presumir que 
as crianças nada sabem sobre gênero e sexualidade e que 
elas não dão sentido às suas experimentações faz parte do 
discurso moderno sobre a infância (JOBIM e SOUZA, S.; PE-
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REIRA, R.M.R., 1998), como uma forma de tutela e de manu-
tenção de privilégios de uns sobre outros. 

Nesse sentido, defender que as crianças precisam ser 
protegidas de discussões, problematizações e questiona-
mentos sobre as normatividades relacionadas a gênero, se-
xualidade, raça e aos diversos mecanismos de subalterniza-
ção social, significa trabalhar na produção de subjetividades 
que operem na lógica da reprodução de preconceitos e na 
manutenção de privilégios para as identidades já privilegia-
das cultural e socialmente. É achar que a infância de umx 
alunx que precisa se responsabilizar pelo irmão mais novo 
enquanto a mãe vai trabalhar para trazer o sustento para sua 
família é a mesma infância de uma criança que pode acessar 
a escola durante o horário da manhã e ter tempo livre para se 
dedicar a outras tarefas sem se preocupar com o almoço do 
dia seguinte. É achar que uma criança branca vive as mes-
mas interpelações que uma criança negra, mesmo o racismo 
sendo presente nas relações da nossa sociedade. É entender 
que os meninos e meninas são tratados da mesma forma nos 
espaços escolares ou que os processos de subjetivação que 
trabalham na produção de normatividades precisam ser man-
tidos e (re)atualizados a qualquer custo nas práticas escolares. 
O preço dessa norma é a violência, o feminicídio, o assassinato 
de pessoas trans, a desigualdade entre homens e mulheres.

No empreendimento de modificar a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação com a proibição de tais problematiza-
ções, as crianças serão/são protegidas, ou melhor, vetadas de 
discutir a realidade, de ter a possibilidade de lançar um olhar 
crítico para a vida através dessas discussões, de debater em 
grupo e no espaço escolar as violências, os preconceitos e as 
formas de ser e estar no mundo de pessoas que não estão 
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de acordo com as normatividades. Sendo assim, o Programa 
Escola Sem Partido se configura em uma barreira na constru-
ção de uma sociedade mais justa, cidadã e participativa e está 
comprometido com práticas antidemocráticas nas políticas 
de educação. Entendemos ainda que este projeto é uma po-
lítica de violação de direitos humanos, pois parte da premis-
sa de que todas as crianças são iguais, possuem as mesmas 
condições sociais e estão posicionadas da mesma maneira 
em nossa cultura, invisibilizando os corpos violentados e obs-
tacularizando a construção de uma sociedade mais justa. 

A noção de infância como aquela que precisa ser res-
guardada, protegida, a noção que orienta o pensamento de 
que as crianças são seres totalmente submetidos às relações 
de poder, de modo a não se arranjarem e inventarem suas 
vidas não condiz com a complexa realidade brasileira.  Não 
condiz porque apesar desta concepção fazer parte da discur-
sividade criada sobre a infância, o que aciona dispositivos 
que trabalham atravancando a autonomia e a produção de 
singularidades, as crianças também resistem a esses pode-
res e criam a sua própria forma de estar no mundo. Assim 
sendo, pensando nas resistências cotidianas, elas organizam 
seus modos de vida afetando seus espaços de circulação e os 
espaços sociais nos quais estão inseridas, produzindo, assim, 
conhecimento(s) e participando da construção/transforma-
ção/produção da cultura, (FELIPE, 2000).

Portanto, para o Projeto Escola Sem Partido, as crian-
ças além de serem vistas com a lente da universalidade, 
também são vistas sem agência. A partir disso, sendo apro-
vado o pedido de alteração da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, as políticas educacionais irão operar na produção 
de subjetividades que se coadunam e reforçam as violências 
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e os preconceitos. E, ao retirar a discussão sobre preconcei-
tos do cotidiano escolar, assume-se um posicionamento a 
favor da violência e da violação dos direitos daquelxs que 
vêm se convencionando denominar ‘minorias’ sexuais e de 
gênero, como LGBT e queers, entre outras. 

Nesse sentido, o Projeto Escola Sem Partido preten-
de “proteger” as crianças e adolescentes de uma aposta em 
uma sociedade mais justa, democrática, em que as pessoas 
possam ser aquilo que querem, desejar e amar quem quise-
rem, ter atitudes, comportamentos, gostos e vontades para 
além do esperado de seu gênero e sexualidade. Aliado a uma 
(falsa) preocupação sobre doutrinação política, seus propo-
nentes, alguns tantos doutos fascistas, nada conhecem ou 
reconhecem que toda ação social no campo educacional é 
política e que não há forma de conhecer que não seja desde 
sempre pensada a partir de uma crítica social e cultural e 
sem a agência dos partícipes do processo educacional. Não 
há, por outro lado, qualquer compreensão de que o desejo 
de uma escola `apolíticá  é desde sempre uma marca políti-
ca. Portanto, este argumento que afirma uma preocupação 
com crianças corrobora em um discurso machista, homofó-
bico, transfóbico, racista e que pretende elaborar processos 
formativos sem nenhum espaço para uma reflexão crítica 
sobre os preconceitos existentes em nossa sociedade.
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O feminismo que habita 
numa mulher negra e 

professora: resignificando 
a (minha) atividade 

docente a partir das 
vivências em sala de aula

Aline Martins

Vida de mulher não tem meio-termo: 

tesouro e submissão, ou borboleta e liberdade.

Paulina Chiziane

Este capítulo narra uma mudança de perspectiva em 
minha atuação profissional a partir das experiências viven-
ciadas no cotidiano escolar em um Colégio da rede estadual 
na Baixada Fluminense1, lidando com jovens discentes do en-

1 A Baixada Fluminense uma região situada no Rio de Janeiro, Brasil. As cidades que compõe 
a baixada fluminense são: Belford Roxo, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Pa-
racambi, Queimados Seropédica, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé e São João de Meriti.
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sino regular em uma sala de aula de Sociologia. Fazer pesqui-
sa em educação é realizar um encontro contínuo com o outro, 
no sentido mais amplo; é realizar pontes, aliança, criar, recriar 
e reciclar saberes, como lembra Mailsa Passos (2014).

A sala de aula para o professor é um espaço de pro-
dução de acontecimentos. Para entender o conceito de 
acontecimento destaco a ideia do filósofo Michel Foucault: 
para além de uma decisão ou acordo, o acontecimento está 
atrelado a uma disputa agonística em que o poder é cons-
tituinte mas não obedece a uma ordem já dada – como pré 
determinação ou destino. Pelo contrário, “As forças em jogo 
na história não obedecem nem a um destino, nem a uma 
mecânica, mas efetivamente ao acaso da luta. Elas não se 
manifestam como as formas sucessivas de uma intenção 
primordial; tampouco assumem o aspecto de um resultado. 
Aparecem sempre no aleatório singular do acontecimento 
(FOUCAULT, 1999, p. 145-172).

As mulheres negras gostam mais 
de sexo do que as brancas2

Em uma aula, ao abordar a situação da escravidão no 
Brasil e as consequências do processo da escravização numa 
aula sobre a obra de Gilberto Freire3, apresentei à turma a 
descrição do papel das mucamas negras que trabalhavam 
na casa grande e serviam as famílias como mulheres res-
ponsáveis por criar e tomar conta das crianças dos senhores 

2 Fala de um estudante, hetero-cis durante aula de Sociologia.
3 Cf. FREIRE, G. 2002. Casa Grande e Senzala. Capítulos IV e V “O escravo negro na vida 
sexual e de família do brasileiro”.
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brancos. Aqui, a tentativa foi fazer uma ponte com a situação 
das mulheres negras e do trabalho doméstico atualmente, 
provocando a crítica sobre esse tipo de serviço como refle-
xo da herança escravocrata no Brasil. Nesse momento, um 
aluno refutou tal interpretação, argumentando que as ativi-
dades domésticas são tipicamente femininas e nada tinham 
a ver com o processo de escravidão. A afirmação, com um 
misto de provocação e brincadeira do aluno (homem e con-
siderado branco no Brasil) causou um reboliço em sala de 
aula.  As meninas começaram a reclamar e falar ao mesmo 
tempo e, percebendo a necessidade de uma certa mediação, 
pedi que parassem um momento as falas conjuntas e que 
individualmente expusessem seus descontentamentos em 
relação aos argumentos do colega. 

Foi expressivo o fato de que apenas meninos se posi-
cionaram, utilizando falas sempre justificadas com a ideia 
de meritocracia, i. e., se as mulheres se esforçassem não 
precisariam trabalhar como empregadas domésticas – num 
discurso que cada um faz o que merece e quem merece pode 
exercer qualquer outra atividade. Durante a discussão, as 
meninas manifestaram seu incômodo de maneira difusa, 
sem argumentar diretamente. Foi feito um esforço no senti-
do de mostrar que as mulheres são empregadas domésticas 
porque não conseguem outros trabalhos e que a atividade 
doméstica não é uma subatividade, mas é uma atividade 
mal remunerada, com poucos direitos e realizada por maio-
ria feminina e negra4, entre outros argumentos para ameni-
zar a crença d@s alun@s na ideia de meritocracia. 

4 Entre 1999 e 2009 o número de empregadas domésticas ficou entorno de 61%. Com 
algumas variações. Segundo o trabalho: Situação das trabalhadoras domésticas no país.
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As falas d@s5 alun@s delinearam uma situação inco-
mum, pois antes desse momento, a turma era considerada 
pouco participativa nas aulas de várias disciplinas, embora 
bastante agitada na rotina escolar.  Esse acontecimento re-
velou o aspecto de imprevisibilidade e potencial de criação 
da sala de aula. Dentro de um conteúdo bastante clássico 
das Ciências Sociais (a obra do pensador Gilberto Freyre), 
a construção argumentativa dos alunos, ainda que não an-
corados em um discurso teórico, foi densa e assertiva. Tal 
produção, possibilitada pela própria relação de sala de aula, 
também gerou novas formas de saber-fazer e participa de 
uma reflexão contínua que envolve a relação professor-
-planejamento-conteúdo-cotidiano-aluno-conhecimentos-
-transformação. Apoio-me em Tardif (2002, p. 61, grifos do 
autor) para pensar esse conjunto:

Os saberes profissionais dos professores pa-
recem ser, portanto, plurais, compósitos, he-
terogêneos, pois trazem à tona, no próprio 
exercício do trabalho, conhecimentos e mani-
festações do saber-fazer e do saber-ser bas-
tante diversificados e provenientes de fontes 
variadas, as quais podemos supor também que 
sejam de natureza diferente.

 
Na semana seguinte, foi colocada a questão do corpo 

das mulheres negras: escravizadas no Brasil, exploradas 
com trabalho e também sexualmente. Problematizamos 
como o corpo da mulher negra era abusado, tomado pelos 

5 Optei em usar @ como opção linguística para substituir os artigos o e a ( masculino e 
feminino) por considerar o @ mais inclusivo. 
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homens – tanto os brancos como os não-brancos – como 
se o corpo não lhes pertencesse. Conversamos sobre como 
as violências sexuais e as violências simbólicas continuam 
sendo reproduzidas em pleno século XXI: o corpo da mu-
lher negra sofre. Tratamos de abordar o mito da sexualidade 
exacerbada da mulher negra, como se seu corpo estivesse 
sempre disposto a sofrer violência, não confere status de 
humanidade. O que se acreditava ser o fim da explicação, na 
verdade, era o começo de uma longa “conversa” em sala de 
aula. Um aluno solicitou a palavra e olhou dentro dos meus 
olhos, afirmando: “As mulheres negras gostam mais de sexo 
do que as brancas, a senhora sabe. Não sabe?”  (Risos).

Existem momentos na prática educacional, que mes-
mo um profissional que acredita ter alguma experiência, 
acaba sendo silenciado com as surpresas que o cotidiano 
em sala de aula pode vir a criar.  O silêncio faz parte desse 
processo por diversas vezes, dado que nem sempre o corpo 
– entendido como uma expressão política – não está prepa-
rado para responder a determinados desafios. 

A próxima aula foi pensada a partir da necessidade de 
explicar conceitualmente que existe um grupo de gênero/ 
sexualidade, de cor, de faixa etária, cujas características fí-
sicas são alvo de desejo sexual e que se explora uma ima-
gem da mulher negra como “mulata exportação”, “negra boa 
de cama” – ambas construções sociais como muitas outras. 
Para além das teorias que abordam o racismo e a hiperse-
xualização da mulher negra, tais ideias fazem parte do ima-
ginário coletivo do qual @s alun@s participam. 

Partindo da discussão de Sueli Carneiro (2003) sobre a 
lógica de uma organização social escravocrata, responsável 
pelo deslocamento de milhares de corpos negros para o traba-
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lho forçado com base em ideais racistas largamente difundidos 
em toda a população, compreende-se que as ideias dos se-
nhores brancos sobre os corpos negros prevalecessem sobre 
o ideário coletivo. Já se poderia pensar um pouco da constru-
ção do corpo da mulher negra como algo que não lhe pertence 
e sim a quem queira usar (com o agravante da construção da 
vontade insaciável de homens e mulheres negras pelo sexo).

Talvez, não fosse a melhor resposta, mas era a respos-
ta que eu tinha acessível naquele momento, dada a surpresa 
da colocação do aluno. Numa análise mais cuidadosa, ficou 
claro para mim que o corpo da pessoa que lecionava (o meu 
corpo) já era um corpo que trazia algumas questões: este é 
o corpo de uma mulher negra, falando sobre abuso de mu-
lheres negras, de escravidão. A presença deste corpo junto 
com a fala já traz questões em sala de aula. O aluno afirmar 
à professora que ela sabe que a mulher negra gosta mais de 
sexo do que as mulheres brancas, sendo esta uma mulher 
negra, faz pensar em como é naturalizada a “hipersexuali-
dade da mulher negra” na sociedade brasileira. Com essa 
mesma justificativa, o corpo da mulher negra é abusado fre-
quentemente culpando as próprias mulheres por sua “natu-
reza” sexualizada. Suely Carneiro (2011, s/p), em seu artigo 
“Enegrecer”, afirma que “O papel da mulher negra é negado 
na formação da cultura nacional; a desigualdade entre ho-
mens e mulheres é erotizada; e a violência sexual contra as 
mulheres negras foi convertida em um romance”.

Como Carneiro (2011) descreve, o que deveria ter ficado 
como história no período colonial brasileiro permanece vivo 
no imaginário brasileiro nos tempos atuais se metamorfo-
seando, criando novos contornos. A fala do aluno e o silêncio 
das alunas – que eram em sua maioria meninas negras – so-
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bre a sexualidade das mulheres de cor apresenta um indica-
tivo de que há uma certa concordância. Evidentemente, foi 
refutada a ideia que mulheres negras têm a libido acentuada, 
igualando a vontade sexual tanto das mulheres negras, como 
das brancas, dos homens negros e dos homens brancos. 

Ao mesmo tempo em que as mulheres negras são vis-
tas como símbolos de sexualidade, são também vistas como 
trabalhadoras domésticas, que cuidam dos filhos e das ca-
sas dos outros. 

O imaginário de que a mulher negra tem uma se-
xualidade exacerbada, e por isso conseguiria ter acesso a 
mais privilégios6, negligencia o fato de a hipersexualiza-
ção significar a vulnerabilização do corpo. Além da explo-
ração física, essas mulheres tiveram seus corpos metafo-
ricamente ou literalmente violentados de diversas formas.  
Assim, introduzo, nesta reflexão, as seguintes provoca-
ções: como escapar a uma marca de subalternização se o 
próprio corpo-cor é a marca? A hipersexualização da mu-
lher negra poderia levar a uma posição privilegiada, qual-
quer que seja o campo considerado? Com relação a esta 
questão, a sexualização da mulher negra evidencia outro 
estigma que rodeia a percepção sobre o conjunto das mu-
lheres: a associação perversa entre o corpo sexualizado e 
a falta de inteligência. Essa lógica acaba por minar outras 
potencialidades das mulheres negras.

Para ess@s estudantes, poder falar de “sexo7” na aula
de sociologia parece um momento de quebra de regras, 
como se estivesse modificando a aula e tornando-a mais 

6 Cf. discussão sobre Gilberto Freire, neste artigo.
7 Falamos de gênero, mas eles riram e acharam que falávamos de sexo na aula.
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agradável às questões mais comuns na sua idade8. A impre-
visibilidade do assunto e a receptividade do debate foi es-
sencial para criar vínculos e conseguir trabalhar as questões 
de gênero e raça em sala de aula, não significando que hou-
vesse, naquele momento, uma desconstrução total da ideia 
de gênero, sexualidade e do lugar da mulher na sociedade. O 
fato é que as questões foram levantadas e pensadas coleti-
vamente; “abriu-se uma porta” para o debate que até então 
não estava presente no dia-a-dia da escola. 

Falar sobre a questão de cor e gênero muda a perspec-
tiva: ampliando a forma como sou vista e como me vejo, não 
somente mulher professora, mas uma professora-mulher-
-negra, considerada jovem pelo olhar d@s discentes numa 
instituição pública na Baixada Fluminense. Esses marcado-
res são lembrados quando precisamos pensar em um lugar 
de fala, ou melhor, o lugar ocupado por nós em uma fala. 
Esse lugar é destacado a partir da fala do aluno: “a senhora 
sabe. Não sabe?” É uma importante lembrança de que os 
alunos sabem bem quem fala.

A tentativa de ser mais uma professora cuja fala tem 
o mesmo impacto que outros professores, acabou se mos-
trando como ilusão. É importante entender que a fala tem 
uma cor, um gênero e uma tipologia de corpo: tais carac-
terísticas também falam em conjunto com a linguagem. A 
escola é um dos vários lugares onde existem disputas de 
significado sobre corpo, gênero e raça. Um espaço de dis-
putas por si só, um espaço agonístico: “Embora não seja o 
único lugar onde se articulam disputas de significados so-

8 Turmas de 1º ano do Ensino Médio noturno na escola em questão têm em média 17 
anos de idade.
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bre corpo, gênero e sexualidade, a escola é, seguramente, 
um importante contexto de experimentações dessas ten-
sões” (POCAHY, 2016, p. 290).

As colocações/provocações não traduzem a visão de 
tod@s @s estudantes sobre a imagem forjada de hiperse-
xualidade da mulher negra. Entretanto, faz pensar em como 
opera o raciocínio (marcado pelo racismo e pela cultura de 
privilégio de branquidade9) de muitos indivíduos sobre a 
relação da mulher com a sexualidade e mais: faz pensar a 
condição de situação social que muitas alunas negras são 
vistas no espaço das escolas, lugar frequentado por pelo 
menos quatro horas diárias, cinco vezes na semana10. No co-
tidiano escolar, os sujeitos realizam muitas trocas não só de 
saberes, mas também de afetos, disputas por legitimidade e 
multiplicidade de discursos. 

Acredito que uma das dificuldades dessa discussão é 
situar as “causas” do racismo na sociedade brasileira e da 
posição subalterna da mulher negra no passado, desconsi-
derando seus instrumentos cotidianos de (re)existência e 
as questões que motivam a manutenção dos preconceitos 
hoje, não apenas como uma herança da escravidão. Como 
referência para a discussão,  aproprio-me do pensamento 
de Carneiro, em sua compreensão do racismo como estru-
tural e estruturante da sociedade brasileira:

9 A categoria branquidade é discutida por vários autores no livro de Vron Ware, “Bran-
quidade: identidade branca e multiculturalismo. No trecho a seguir, apresento um argu-
mento trazido pelo artigo de Roediger: “’as identidades raciais não são apenas negra, 
latina, asiática, índia norteamericana e assim por diante; são também brancas. Ignorar a 
etnicidade branca é redobrar sua hegemonia, tornando-a natural’” (Fusco apud  Roediger, 
2004, p. 46).
10 O tempo de aula na escola depende do turno. O turno da noite, ao qual me refiro neste 
artigo, formalmente começa às 18:00 e termina as 22:15 no máximo. 
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O que poderia ser considerado como história ou 
reminiscências do período colonial permanece, 
entretanto, vivo no imaginário social e adquire 
novos contornos e funções em uma ordem so-
cial supostamente democrática, que mantém 
intactas as relações de gênero segundo a cor 
ou a raça instituídas no período da escravidão. 
(CARNEIRO, 2003, s/p).

O racismo contra os negros está presente na televisão, 
na mídia, nas novelas; os corpos das mulheres negras são 
apresentados como corpos sexualizados, mais especifica-
mente os corpos de mulheres negras jovens, já que as refe-
rências de hipersexualização também sofrem mudanças com 
o envelhecimento. O imaginário não é construído sem justifi-
cativas, como aponta Carneiro. Segundo a autora, o processo 
de objetificação e desumanização do corpo negro é também 
um processo de manutenção do status quo, de um certo po-
der, que coloca o corpo da mulher negra num lugar de subal-
ternidade e servidão. Uma servidão que num primeiro olhar 
parece uma necessidade quase biológica e é justificado com a 
ideia que naturalmente este corpo precisa servir, não só servir 
na casa, mas também na cama. É uma ‘demanda’ física.

Acredito que o ambiente onde os discentes podem 
abertamente colocar suas posições sem serem ignorados 
ou tendo o discurso diminuído, se traduz em uma liberdade 
linguística destes. Nesse espaço, em outros tempos, apare-
ceram afirmações associando a relação de homens (sendo 
negros ou brancos) com mulheres negras, como demons-
trações da capacidade sexual do homem. 

O campo das Ciências Sociais, tanto no meio acadê-
mico como na educação básica, vem buscando seu espaço 
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como um lugar legítimo de fala, não só em relação aos te-
mas como raça e gênero. Em minha experiência, os profes-
sores de Sociologia e de outras disciplinas do campo das 
Ciências Humanas – na escola, por seus colegas de outras 
áreas, e em discursos diversos nos espaços públicos – são 
vistos como tendenciosos por levantar debates sobre racis-
mo e machismo. Esses discursos, vivenciados no espaço es-
colar, acabam por diferenciar professores que “emitem opi-
nião” daqueles que “passam conteúdo”. Quando as falas são 
exemplificadas com situações atuais (sem falar do racismo 
histórico, da escravidão), os professores tendem ainda mais 
a serem apontados como emissores de opinião nas aulas. 

O currículo não está descolado de uma concepção de 
mundo que é, sempre, um ato político. O que cada docente faz 
em aula é sua interpretação dessa proposta curricular, a partir 
de sua leitura de mundo. Como aponta Popkewitz (2011, p. 184):

Nas escolas, aprende-se não apenas sobre o 
que fazer e o que conhecer. Aprender gramática, 
ciências ou geografia é também aprender dis-
posições, consciência e sensibilidades em rela-
ção ao mundo que está sendo descrito. Minha 
ênfase no conhecimento curricular está dirigida 
a vincular nossas formas de falar e raciocinar 
– as formas pelas quais nós ‘dizemos a verda-
de’ sobre nós mesmos e sobre os outros – com 
questões de poder e regulação.

Em outro trecho desta mesma obra, o autor detalha:

(...) O currículo é uma imposição do conheci-
mento do ‘eu’ e do mundo que propicia ordem 
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e disciplina aos indivíduos. A imposição não é 
feita através da força bruta, mas através da ins-
crição de sistemas simbólicos de acordo com 
os quais a pessoa deve interpretar e organizar 
o mundo e nele agir. (POPKEWITZ, 2011, p. 186)

Problematizar o “hoje” não é tarefa fácil, tampouco 
usual em sala de aula. Falar da atualidade sempre leva aos 
alunos a acharem que é um papo e não uma aula.  Os temas 
do racismo e do machismo são desafios porque, apesar de 
se perpetuarem ao longo do tempo, também se moldaram 
com os discursos atuais como a meritocracia. Tais debates 
são importantes porque é sobre a vida d@s alun@s, princi-
palmente alun@s da periferia, negros, negras. 

Nos eventos relatados neste artigo, apesar de tratar-se 
de uma turma mista em termos de gênero, a voz mais falan-
te na sala de aula sempre foi do aluno homem, hétero, cisge-
nêro e branco. Na aula seguinte, o mesmo aluno pediu para 
cantar uma música para resumir o que entendia da ideia do 
lugar na mulher na nossa sociedade, dizendo que a canção 
era uma homenagem às mulheres, a todas as mulheres. 

Eis que cantou quase por inteiro a música do grupo 
Vou pro Sereno11. A Música: “Mulher não manda em Homem”.

“Agora que eu não vou /Pra casa des-
cansar/ Mulher não manda em homem 
E você quer me mandar / Com tanta rou-
pa suja em casa/ Você vive atrás de mim 
Mulher foi feita para o tanque/ Homem para o bo-

11  Grupo Vou pro Sereno, Mulher Não manda em Homem, 2011.
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tiquim /Vê se não me amola / Para com isso mu-
lher / Eu bebo em casa / Ou aonde eu bem quiser
Não vem com essa / De querer vir me bus-
car / Agora mesmo é que eu não vou
Pra casa descansar / Agora mesmo é 
que eu não vou /Pra casa descansar
Deixa eu beber em paz ô.. / Deixa eu beber em paz 
/ Agora é que eu não vou/ Pra casa descansar”.

A música causou muitas reações em sala de aula. As 
meninas começaram a falar alto, gritar, mandar o aluno ca-
lar-se, finalmente participando abertamente da disputa pela 
legitimidade do discurso – isto é, pela legitimidade, na cul-
tura, de quem está autorizado a produzir representações e 
a dizer algo. Naquele instante as meninas que estavam ou-
vindo a aula, começaram a brigar e se impor. A maioria dos 
meninos riam. O aluno que provocava ria e aguardava uma 
reação das meninas sobre a música que descrevia o lugar da 
mulher12. Dada a “tensão” em sala de aula, foi um momento 
de permitir que os alunos expusessem suas posições. Na-
quele momento, tais falas e o não contentamento da parte 
das meninas era de maior significância do que a intervenção 
do professor. As falas estavam repletas de questões imbri-
cadas como a questão dos afetos, do respeito, do trabalho 
e que em sala de aula os rapazes eram desrespeitosos e se 
sentiam livres para “zoar” as garotas. Naqueles gritos perce-
bia-se um momento de desabafo.  Numa reação, as jovens 
defenderam seus direitos de sair, de serem mulheres e de 
frequentar o espaço público. A maioria argumentava que o 

12 Apesar de a escola ter muitas discussões sobre a questão de gênero e sexualidade, essa 
turma em particular apresentava uma posição de gênero binária (homens e mulheres).
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bar não pertencia somente aos homens, que as mulheres ti-
nham que ter acesso a todos os espaços enquanto apenas 
uma delas afirmou: “mulher no bar é feio mesmo”. Enfim as 
alunas falaram e se colocaram no debate.

Como recorrente, os incômodos vieram pelos gritos 
e “perturbação” do ambiente escolar, a “bagunça” em sala 
de aula e sobretudo uma vontade dos rapazes calarem o 
debate, silenciar questões que deixaram de ser polêmicas 
e tornaram incômodas a eles.  Algumas meninas chama-
vam os colegas de machistas e claramente muitos rapazes 
não queriam trazer consigo a sensação de serem ruins, 
machistas e/ ou maltratarem as mulheres. Foi necessá-
rio não apenas falar, mas refletir coletivamente como os 
estudantes se colocavam o espaço público e no espaço de 
lazer, como o espaço da mulher é da casa, assim como a 
rua é do homem.  

As duas situações (discussão sobre sexualidade da 
mulher negra e discussões sobre o lugar da mulher) mos-
tram de forma contundente tanto a questão do racismo 
quanto do machismo, respectivamente. As mulheres bran-
cas são vítimas do machismo; já as mulheres negras passam 
por duas formas de opressão: racismo e machismo. As mu-
lheres negras sofrem a sobreposição destas duas maneiras 
de opressão. Há de se pensar como falar, conversar e fazer 
com que esses temas em sala de aula sejam debatidos e que 
a ideia do machismo não se transforme em resposta para 
todas as opressões que as mulheres negras sofrem, porque 
estas sofrem tanto com o machismo como com o racismo.

Pocahy (2011, p. 19-20) define a articulação dos mar-
cadores sociais de opressão, no artigo “Interseccionalidade 
e educação: cartografias de uma prática-conceito feminista”:
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(...) a interseccionalidade se constitui para além 
do reconhecimento à multiplicidade de siste-
mas de opressão que operam a partir de cate-
gorias como gênero, classe, raça/etnia, idade, 
deficiência e sexualidade. A interseccionalidade 
transpõe a soma das dominações ou arranjos 
de identidades e diferenças, possibilitando-nos 
avançar em perspectiva e prática de problema-
tização rizomática de “uma teoria transdisci-
plinar visando apreender a complexidade das 
identidades e das desigualdades sociais, atra-
vés de uma abordagem integrada. Ela [a inter-
seccionalidade] refuta a partição e a hierarqui-
zação dos grandes eixos de diferenciação social 
[...]” (BILGE, 2009, p. 70), assumindo a própria 
produção discursiva das categorias identitárias.

O corpo da mulher negra no discurso dos alunos é dife-
rente do corpo da mulher branca. Esse marcador é de suma 
importância para se pensar que mulheres negras comparti-
lham de questões de gênero similares àquelas das mulheres 
brancas, mas além de não serem iguais, existem questões 
muito particulares das mulheres negras.  Nesse trabalho, 
coube falar das questões do imaginário da hipersexualidade 
da mulher negra porque foi trazido pela sala de aula. 

Segundo a escritora negra Jarid Arraes, há que se con-
siderar fenômenos socioculturais específicos da população 
negra para embasar a reflexão sobre a sexualidade dentro 
desses contextos:

O fato é que seria incoerente analisar a sexua-
lidade da mulher negra com a mesma ótica que 
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observamos a mulher branca. Há fenômenos 
socioculturais específicos de uma população 
negra, especialmente dentro de um contexto de 
segregação e classe social – e essas especifici-
dades podem funcionar ao mesmo tempo como 
opressoras e empoderadoras para mulheres ne-
gras. (ARRAES, 2014, p. 1)

Pocahy (2016, p. 47) destaca que a discussão sobre o 
exercício da sexualidade como um direito também deve le-
var em conta as marcas do contexto social:

A discussão da livre expressão da sexuali-
dade como um direito de cidadania é parti-
cularmente relevante no caso brasileiro, pois 
as marcas da desigualdade social reforçam 
aquelas da discriminação ligada à orientação 
sexual e às performances de gênero. Nessa 
direção, nos associamos a Judith Butler na 
sua proposição de desnaturalização do gêne-
ro como estratégia para conter a violência das 
verdades que o governam. O relato dessa si-
tuação é não enfatizar a polarização.

O cotidiano na construção da teoria

Numa caminhada do saber que sempre está a se 
transformar na tentativa da escuta e da troca, associo 
minha experiência enquanto docente com as experiên-
cias e saberes discentes. Passos (2014) considera a rele-
vância da narrativa da experiência e o uso do cotidiano 
como fonte importante para construção de uma teoria e 
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prática docente.  Em oposição à ideia de reprodução dos 
conceitos, a perspectiva cotidianista descrita a seguir 
propõe a reflexão a partir do real experimentado, e não 
do que está previsto na teoria. Assim, a teoria referente 
a quaisquer processos escolares – incluindo currículo, 
relação professor-aluno e a prática docente enquanto 
experiência, que é o tema deste artigo – passa a ser di-
nâmica, pois que sofre transformações, permitindo aco-
modar imprevistos e diferenças. 

Esta narrativa se insere na perspectiva dos cotidianos 
das práticas escolares. Ampara-se na perspectiva cotidia-
nista13 que toma as práticas culturais dos/nos diversos espa-
ços-tempos de vida (incluindo as instituições, os coletivos, 
as relações sociais amplas e mesmo as menores práticas de 
sociabilidade) como acontecimentos fluidos, sem determi-
nação; em que o passado não pode simplesmente se refletir 
no presente mas na deve ser encarado como práticas con-
tingentes – tradições e normas que se ressignificam na vida 
contemporânea. Não podemos deixar de pensar que temos 
sim marcas que nos interpelam a certas posições, caminhos, 
etc. Até porque não é uma busca por modelos explicativos e 
sim a tentativa de compreender/ refletir sobre o cotidiano. A 
tentativa é o olhar para a atividade do professor, na escola, 
na sala de aula – sem levar uma hipótese que antecede os 
relatos ou mesmo os debates sobre esse cotidiano. O que 
temos é um interesse mais reflexivo das situações ineren-
tes ao trabalho d@s professor@s na escola. Principalmente, 
refletir sobre a atividade como professora e como pesquisa-
dora no campo da educação.

13 Cf. Oliveira (2016).
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Os trabalhos que se preocupam com o cotidia-
no da escola e com diferentes modos culturais 
aí presentes partem, então, da ideia de que é 
nesse processo que aprendemos e ensinamos 
a ler, a escrever, a contar, a colocar questões ao 
mundo que nos cerca, à natureza, à maneira que 
homens/mulheres se relacionam entre si e com 
ela, a poetizar a vida, a amar o Outro. (ALVES, 
2003, p. 66)

Estas reflexões estão ancoradas na ideia do cotidiano da 
escola que permite olhar os acontecimentos sociais e pensá-
-los como organizações de saberes-práticas em rede, rede de 
significações, redes de subjetividades. Olhar o cotidiano como 
momento possibilizador de produzir inúmeras questões para 
o pensamento crítico e produção de conhecimento; como um 
dos instrumentos para pensar a prática educacional no espaço 
escolar e suas contradições e tentativas de acertos. Essa práti-
ca é surpreendida pela dinâmica fluida do espaço escolar e seus 
desdobramentos (conversas, passeio pela vizinhança da esco-
la, interações em redes sociais...) com suas multiplicidades de 
ações, falas, etnias, pertencimentos dos estudantes, gêneros, 
sexualidade e corpos e de poder disputado no espaço – sendo 
esse espaço a sala de aula ou a relação professor/ alun@, pro-
fessor/ professor, professor/ direção, direção/ alun@, alun@/ 
alun@, alun@/ professor e direção/ Secretaria de Educação.

No exercício dessa atividade, como professora do en-
sino médio, inicialmente não foi intencional trabalhar as 
questões de gênero na escola. Por sinal, sempre pareceu um 
tema de pano de fundo, dentro de outras discussões clássi-
cas da disciplina Sociologia - considerando o currículo míni-
mo do Estado do Rio de Janeiro.
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Considerações finais

Na elaboração do texto, a preocupação maior foi trazer 
acontecimentos vivenciados e a partir destes, fazer leitor@s 
pensarem em como questões apresentadas no cotidiano 
constroem a atividade e o meu saber enquanto educadora 
de uma escola pública do Rio de Janeiro. As questões levan-
tadas na sala de aula não são apenas sobre a prática docen-
te, mas também me levam a enxergar o Corpo que fala para 
os alunos, o gênero e a cor de pele percebidos pel@s alun@s 
na condução da aula. 

Reafirmo que esse acontecimento, bem como seus des-
dobramentos, constituíram um marcador pessoal e em minha 
atuação como profissional da educação14 (TARDIF, 2002) com 
os alunos, demais professores e funcionários no espaço es-
colar. Cito hooks (2013, p. 97), pois acredito que o fragmento 
resume o sentimento que busquei transmitir nesta reflexão: 

Para mim, essa teoria nasce do concreto, dos 
meus esforços para entender as experiências da 
vida cotidiana, de meus esforços para intervir 
criticamente na minha vida e na vida de outras 
pessoas”. Isso, para mim, é o que torna possí-
vel a transformação feminista. Se o testemunho 
pessoal, a experiência pessoal, é um terreno tão 
fértil para a produção de uma teoria feminis-
ta libertadora, é porque geralmente constitui a 
base da nossa teorização. Enquanto trabalha-
mos para resolver as questões mais prementes 

14 Cf. p. 4
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da nossa vida cotidiana (nossa necessidade de 
alfabetização, o fim da violência contra mulhe-
res e crianças, a saúde da mulher, seus direitos 
reprodutivos e a liberdade sexual, para citar al-
gumas),  nos engajamos num processo crítico 
de teorização que nos capacita e nos fortalece.

O conjunto de eventos narrado desencadeou uma mu-
dança reflexiva e discursiva. Tais questões tocaram e (me) 
inquietaram naquele momento, pois anteriormente foi pos-
sível pensar que a fala estava descolada do corpo que falava. 
Depois disso, a prática docente, a fala e a maneira de olhar 
o espaço sofreram grandes modificações. As indagações le-
varam-me a refletir sobre a escola como espaço intersec-
cional, antes mesmo de conhecer o conceito teoricamente 
– e a concretizar essa reflexão nos planejamentos de aula. 
Uma ilustração disso é a inclusão, no currículo praticado, 
dos marcadores sociais da desigualdade, como gênero, raça, 
classe e território. 
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juventudes, cultura 

visual, prática educativa 
e piruzal
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Rodrigo Torres do Nascimento

Victor  Junger Silveira

As imagens, centrais nos campos teóricos nos quais 
apoiamos nossa pesquisa, ou seja, a Cultura Visual, são 
absolutamente  relevantes para pensarmos a juventude e a 
Educação contemporâneas, pois são elementos fundamen-
tais ao diálogo e elucidação das visualidades que envolvem 
todos os processos e meios formativos dos jovens. A visu-
alidade resulta do jogo entre a produção e o consumo das 
imagens, instâncias intercambiantes na medida em que toda 
percepção visual implica na fabricação do que é visto por 
aquele que o vê. A narrativa imagética, portanto, enfrenta 
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duas possibilidades, a sujeição do olhar que a encontra ou a 
sua reelaboração que muitas vezes pode implicar na dissolu-
ção radical de seu projeto original e o fracasso dos objetivos 
para os quais a narrativa em questão foi projetada. A profu-
são de imagens criadas e circulantes para favorecer o mer-
cado e impulsionar o consumo não pode ser menosprezada 
nem reduzida aos sentidos de suas formulações originais. 
Talvez nenhuma imagem tenha absoluta independência em 
relação aos olhos de seus interlocutores. Com tal compreen-
são, não nos propomos a analisar e categorizar as imagens 
que seduzem e, de formas diversas, se tornam relevantes 
para o público escolar juvenil. Antes, buscamos reconhecer 
a importância do trânsito dessas imagens nas consistências 
curriculares extraoficiais e como podem ser tomadas como 
elementos de questionamento das sobras de ortodoxia edu-
cacional que ainda provocam o admirável e lamentável con-
traste entre a instituição da formação escolar novecentista 
e a população estudantil do terceiro milênio. Nossa época é 
marcada por muitos fenômenos inovadores, mas, ainda vê 
repetir a mesma fórmula humana de criar a partir da mime-
se, ou seja, cada aparente criação traz em si a participação 
de múltiplas cópias e reconfigurações (WULF, 2013). Po-
demos perceber na web o fôlego que uma aparente criação 
original oferece a tantos outros fins e mesmo à criação de 
novas imagens. Imagens estas que surgem para fortalecer 
certas posições e certos postulados, seja nas artes visuais, 
na arte da performance, na música e em toda manifestação 
humana individual nas quais se rebatem imposições desde 
a mais remota ancestralidade. Na época da virtualidade ra-
dical, não é diferente. E é por meio e com as imagens que as 
juventudes também se constituem, se expõem e desafiam 
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as instituições com as quais lidam e atravessam. A imagem, 
convém reiterar, é construção que açambarca participações 
diversas, modalidades diferentes e linguagens em perma-
nente desenvolvimento. As imagens, como produto do ima-
ginário foi assunto de diversos pensadores ao longo do sé-
culo passado cujas obras a esse respeito oferecem base útil 
à nossa investigação. Baseado nas leituras que respaldam 
as pesquisas aqui em encontro, de teorias e de imagens, ob-
servamos que a forma física da imagem, seja sonora, visual, 
olfativa, etc. para ser melhor aproveitada dependerá de al-
guma reflexão a respeito da inaudível e invisível dimensão 
imaginal, se não a origem, ao menos crucial atravessamento 
de todas as imagens.

Freud, Bachelard, Maffesoli, Gilbert Durand, dentre ou-
tros se ocuparam desse tema, “o imaginário” com diferentes 
perspectivas, nem sempre dissonantes. O que consequente-
mente influi na conceituação da “imagem” e contribuiu para 
o seu alargamento. Para os pensadores do “imaginário”, im-
portante dimensão das subjetividades, dessa dimensão de-
correm das atitudes imaginativas, gestos e ações à produção 
e reprodução de símbolos, imagens visuais, musicais, mitos 
e arquétipos humanos como analisou Durant, e elemento de 
pertencimento coletivo como defende Michel Maffesoli.

As imagens ao longo da história humana vêm sendo 
produzida pelo coletivo e se configurando como fundamen-
tal à manutenção de sua integridade. Imagens pessoais, ima-
gens eleitas pelo afeto grupal, imagens facetadas em pro-
cessos identitários, que se adensam em gestos, vocabulário, 
indumentária, acessórios, etc. consolidam padrões ao mes-
mo tempo que indiciam linhas de fuga do campo das impo-
sições. Exemplo emblemático, a escolha e o uso das roupas, 
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são norteados pelo denominado dresscode1, que pode ser 
tomado como instrumento de uma política comportamental, 
assim como as suas dissidências são, entre outras coisas, 
obviamente, resistência a tais políticas. Contudo, sabemos 
que, no caso específico da vestimenta, a reação regulatória 
do que escapa à moda, o transforma na próxima tendência. 
Trata-se de uma mecânica permanente do mercado, para o 
qual a legitimidade identitária só importa na medida em que 
favorece o seu desempenho. Contudo, na esfera da imagem 
pessoal, quando tudo parece sob controle, a singularidade 
da autoria pessoal mostra que nada é absolutamente polici-
ável nem capitalizável. Nem pelo mercado, nem pelos inspe-
tores de uniforme às portas das escolas.  

*
Este artigo se articula por meio dos termos que com-

põem seu título. Para tanto o dividimos entre quatro partes 
acrescidas de comentários finais que apenas suspendem o 
registro. Sabemos não ser possível concluir de forma defi-
nitiva a relação entre os temas proposta. Cremos que tal re-
lação produz constatações e oferece perspectivas infinitas, 
e esperamos contribuir com a sua discussão de maneira a 
beneficiar as novas gerações de estudantes e seus profes-
sores. A associação de imagens, dissidência, juventudes, 
cultura visual, prática educativa e piruzal guarda certa facili-
dade na medida em que a relação entre tais instâncias e con-
ceitos é óbvia e fértil. Contudo, dar relevo ao que, a partir das 
nossas pesquisas, constatamos desafia o manejo da escrita 
formal e a articulação do pensamento fatalmente enviesado 
pela tradição teórica e epistemológica que nos formou. Ou-

1 Uma série de regras que estabelece como vestir em determinadas ocasiões.
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vir, ver, sentir as imagens das juventudes, ao cabo e ao rabo, 
a centralidade deste texto, nos leva a medir e esgaçar nossas 
possibilidades e competências investigativas e narrativas. 
Desafio e risco aceitos, oferecemos o que alcançamos. Ao 
leitor, o aproveitamento, do que lhe for aproveitável.  

Juventude

As juventudes2, no plural, fogem às categorizações 
instrumentais das ciências, surpreendem na ruptura das 
amarras etárias e transbordam generalizações. Sobretudo 
quando rompem as regras mais caras à padronização e con-
trole social, centradas no gênero e articuladas por meio da 
imagem. Se por um lado, a imagem é indispensável às alian-
ças e afirmações tribais, por outro, a imagem também é dis-
positivo de controle e ordenação. O gênero então é reduzido 
ao binarismo, homem e mulher, sob a aplicação de códigos 
imagéticos específicos, que impõe a todos a clausura den-
tro de padrões mais ou menos universais e o apagamento 
ou eliminação brutal de sua complexidade. Gênero sempre 
transbordou à sua nomeação, e na contemporaneidade seus 
transbordamentos ganham visibilidade inédita e irrevogá-
vel em todos os espaços sociais e institucionais. Sobretudo 
quando diz respeito às juventudes. Jovens evidenciam em 
suas imagens pessoais a dissidência dos padrões e a plas-
ticidade de seus jogos identitários. Numa espécie de ati-

2 Entendemos ser a Juventude uma categoria histórica e cultural em que são posiciona-
dos os sujeitos em relação às demais categorias etárias. Seu pertencimento a determina-
do dispositivo geracional acontece frequentemente de forma problemática, uma vez que 
a percebemos situada entre a infância e a vida adulta, como posicionada através de seu 
não pertencimento a ambas as categorias.
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vismo visual (MIRZOEFF, 2015), as dissidências juvenis se 
colocam revertendo as desqualificações e insultos tradicio-
nais de que são alvo os que não respeitam as determinações 
comportamentais e visuais impostas por conta de sua ana-
tomia de nascimento.

Fonte: youtube.com < Disponível em : https://www.buzzfeed.com/irangiusti/as-19-bi-
chas-mais-destruidoras-da-internet-de-todos-os-tempo > (Acessado em 30/06/2017)

A força que a juventude tem de se desviar das cobran-
ças que lhe são impostas faz com que ela se torne muito per-
seguida e, em muitos casos, passível de todo tipo de agres-
são, embora ser chamado de viado ou sapatão agora produza 
em muitos casos um efeito contrário à violência intentada. 
Essa ressignificação de termos que já foram somente consi-
derados agressivos ocorre entre os jovens que estão dispos-
tos a expor sua desistência ao binarismo de gênero, assumir 
sua forma de existir com jeitos, gírias, vestimenta e desejos 
não condizentes ao que a heteronormatividade prega como 
aceitável e correto. O que o discurso conservador tem como 
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nefasto torna-se símbolo de resistência e poder. Dissidên-
cia é, portanto, inseparável da criação de imagens que cada 
pessoa e cada coletivo segregado constrói nos seus próprios 
corpos, dando relevo às belezas e cicatrizes que constituem 
e fortalecem as suas subjetividades.

Nos cotidianos juvenis a rede é vista como principal 
meio de diversão, socialização e também de embates de ima-
gens e ideias. As diversas imagens produzidas pelos jovens e 
lançadas na rede são fontes indispensáveis para a compreen-
são da atualidade e, sobretudo, das realidades das juventu-
des. Vídeos capturados na rede e editados domesticamente, 
memes, gifs e selfies são novas formas de conversação visual 
digital. As selfies, por exemplo, são a primeira forma para a 
nova maioria global de se lançar fora do reduzido espaço do 
indivíduo. E isso é muito significativo. Conforme os estudos 
apresentados por Mirzoeff (2015) na obra citada,

...o fenômeno da “selfie” começou após o lança-
mento de câmeras frontais de melhor qualidade 
com o iPhone 4 em 2010, com outros modelos de 
telefone seguindo rapidamente. Selfies poderiam 
agora ser tiradas fora de casa ou usando flash 
sem resultar em um borrão de luz dominando a 
foto, como as fotos tiradas em espelhos, que eram 
essenciais na rede social Orkut nos seus tempos 
áureos de 2004 a 2010. Uma “selfie” é agora en-
tendida como uma foto de si mesmo (ou incluindo 
a si mesmo) que se tira o próprio segurando a câ-
mera no comprimento do braço. Um vocabulário 
visual padrão para a selfie padrão tem emergido. 
Elas saem melhor se tiradas de cima com o sujeito 
olhando para cima, para a câmera. 
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É evidente que a descoberta das possibilidades da rede 
e das tecnologias de produção e edição de fotos foi acompa-
nhada pelo desenvolvimento da atenção e habilidades do trato 
com o visual, sobretudo com a imagem a ser registrada pela 
fotografia. Se uma quantidade gigantesca de pessoas busca 
obedecer aos padrões estéticos dominantes na elaboração de 
suas imagens visando objetivos variados, outro grupo de jo-
vens encontrou na rede e no domínio de seus usos um campo 
de militância estética. Expor na rede seu corpo e suas imagens 
totalmente opostas ao que pode ser considerado adequado e 
até idealizado pelo gosto burguês, se tornou um novo modo de 
luta contra a discriminação de gênero e sexual, de raça e classe. 
O que é considerado grotesco, indecente, feio e inconveniente 
se torna padrão estético e arma ironicamente eficiente.

Cultura visual

A visualidade a partir da perspectiva da Cultura Vi-
sual pode ser compreendida como um envolvimento entre 
imagem e contemplador, em que o último tem a papel não 
só de contemplador, mas, também de criador, editor daqui-
lo que lhe cai aos olhos. Copia, recorta, cola e a repercute 
para incontáveis novos contempladores aquilo que viu e co-
produziu. Obra na qual investe tanto o seu poder de criação 
quanto seus meios de propagação. A internet e os avanços 
tecnológicos da comunicação, desenvolvidos na última dé-
cada permitiu que hoje qualquer jovem, de qualquer parte, 
campo, cidade, centros e periferias possa criar imagens de si 
e de outros, viraliza-las e ganhar notoriedade na rede.

O grande número de imagens que as juventudes tem 
acesso diariamente, e de forma instantânea, vem mudando 
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cada vez os modos de relação entre ambos. Sem nenhum tipo 
de pudor, reserva ou temor, as juventudes estão se relacio-
nando com imagens e, em um tempo cada vez mais célere, 
construindo um novo panorama do que é visualmente acei-
tável. A imagem que pode circular na rede, criada por meio 
de aplicativos de edição, dos mais elaborados aos mais sim-
ples, envolve a crítica e julgamento de quais imagens e visu-
alidades mereceriam ser compartilhadas. Entretanto, a rede 
é incontrolável e as juventudes de forma lúdica apostam na 
contramão de qualquer normatização do design, da arte e de 
qualquer campo do saber identificado com o gosto burguês.

Fonte: geradormemes.com < Disponível em : http://geradormemes.com/meme/icluod > 
(Acessado em 30/06/2017)

Nosso entendimento sobre a Cultura Visual avançan-
do e considerando sua importância no contexto juvenil e 
virtual, nos leva a tomar esse campo de questões e sabe-
res, a Cultura Visual, como indispensável para a Educação 
contemporânea. Entendemos que as imagens, os modos de 
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ver, desejar ser visto e produzir imagens do mundo, de si e 
de seus coletivos são recursos indispensáveis para compre-
ender a diversidade com seus matizes e texturas, e entender 
os processos de resistência, afirmação e dissidência. 

Prática educativa

A Cultura Visual vem se tornando, como afirmamos na 
seção anterior, seguramente relevante na escola do século 
XXI. Os instrumentos necessários ao diálogo e à elucidação 
das visualidades que envolvem todos os processos e meios 
formativos estão presentes e ativos nas imagens juvenis, na 
produção visual da juventude em rede e também nas suas 
formas de lidar e envolver socialmente.

As imagens produzidas e que circulam entre os jovens 
como forma de militância identitária sintetizam suas ques-
tões e prioridades. São, portanto, fontes de conhecimento re-
levantes para problematizar com mais abrangência e profun-
didade e superar a educação normativa, aquela que não quer 
ou ainda não consegue ir além dos currículos do século XIX3. 
O contrapondo que a juventude visualmente militante pode 
dar a essa educação é, sem dúvida, um outro canal de ensino 
e aprendizagem sobre seus atuais modos de ser e estar no 
mundo. Um jovem viada, bicha, sapatão ensina muito sobre o 
que, mais do que nunca, importa aprender. Sobre a fragilida-
de das “verdades redutórias e limitadoras” de gênero, sobre 

3 Momento em que os currículos foram concebidos e elaborados como parte do regime dis-
ciplinar, no que diz respeito tanto aos conhecimentos mobilizados quanto às tecnologias de 
seu exercício, em prol de um processo eficaz de internalização da norma. Entendemos que 
seu desenvolvimento sob esta lógica ofereceu as condições de possibilidade para o exer-
cício disciplinar na escola e, por conseguinte, os processos de exclusão a ele vinculados.
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exclusão, machismo/covardia e muitas outras coisas, sobre-
tudo, ensina que é possível fugir dos padrões institucionais e 
ser autor com mais força da sua existência pessoal e dos seus 
coletivos. O cuidado de si (FOUCAULT, 2002), como obra po-
ética e a vida como obra de arte é o que, antes de mais nada, 
as imagens das juventudes dissidentes escancaram. 

Os jovens aos quais nos referimos constituem parcela 
relevante da população estudantil. Se a sua relevância não se 
deve ao número de indivíduos que poderíamos tomar como 
dissidentes do padrão dominante, se deve, contudo, aos sig-
nificados que a diversidade implica, sobretudo, na formação 
escolar. Reconhecer e aprender a conviver com o que é di-
verso em relação ao padrão dominante, é evidentemente um 
resultado educacional importante. As práticas educativas 
não se limitam aos currículos e rotinas pedagógicas oficiais. 
Diversos momentos e ações formativas acontecem o tempo 
todo na escola e fora dela, competindo, fortalecendo e con-
tradizendo os saberes oficiais ou o currículo formal.

O momento das pesquisas que deram origem a este 
artigo é o de intensa disputa entre os defensores da educa-
ção como efetiva formação democrática, cuja agenda deve 
se constituir de práticas voltadas para o convívio produtivo 
de sujeitos de crenças, culturas e valores diversos, e os par-
tidários de uma pretensa escolaridade destituída da discus-
são acerca do investimento na compreensão da diversidade 
como patrimônio coletivo. A despeito do revés das políticas 
públicas para a Educação, as escolas continuam e continu-
arão sendo terreno fértil dos encontros que só elas possi-
bilitam. Jovens de origem e condições sociais semelhantes, 
mas singulares em suas maneiras de receber o mundo e li-
dar com o acolhimento que lhes contemplam. Assim, na fu-
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gacidade do cotidiano uns ensinam aos outros sem neces-
sariamente saber que ensinam e aprendem. Ensinam por 
meio de seus gestos, o exercício de seus afetos, as imagens 
pessoais que criam e fazem circular. São códigos inventa-
dos, partilhados e enriquecidos a todo instante de convívio 
escolar. Assim, se dá com as culturas juvenis dominantes 
em suas tradicionais conquistas de espaço, contudo, ocor-
re também com as insurgentes, com os mais discretos e os 
mais eloquentes dissidentes dos padrões hegemônicos ain-
da dominantes nos currículos oficiais.

Parece que, por mais severas que sejam as práticas 
normativas escolares, por mais limitada que seja a concep-
ção de gênero, mais hostis aos jovens gays, transgêneros e 
demais dissidências, e mais blindados que sejam os currí-
culos em relação à diversidade, as práticas educacionais ofi-
ciais não conseguem impedir seu atravessamento, neutra-
lização e corrupção em diversos pontos pela vitalidade da 
presença dos “diferentes”. Diferentes que, de alguma forma, 
produzem currículos, clandestinos ou não, que a todos, em 
algum momento beneficiam. Muito embora, saibamos que a 
afirmação da dissidência ainda é tragicamente arriscada, o 
que faz fulgurar ainda mais a riqueza das práticas educacio-
nais decorrentes das presenças dos diferentes.

Piruzal

Dara Crislayne, cantora e moradora do Jacaré no Rio 
de Janeiro, define o piruzal em um de seus vídeos posta-
dos em suas redes sociais como “igual ao está aqui, o fer-
vo, o furdunço, o roça roça. Ai significa o que? O PIRUZAL!”. 
Dara criou o termo para se referir aos aspectos dionisíacos 
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das festas que valoriza e frequenta. São, via de regra, bai-
les Funk, ditos bailes de Favela, que catalisam grande parte 
da juventude estudantil das escolas públicas populares nas 
quais desenvolvemos nossas pesquisas.

Piruzal é um termo que remete objetivamente à genitália 
masculina, ao sexo, o que evidentemente configura indisciplina 
e inadequação. Sua autora não pretende necessariamente fa-
zer mais uma apologia à condição mítica masculina. Antes, ela, 
assumidamente autora de sua estética identitária, de travesti, 
desconstrói, banalizando de forma derrisória, o símbolo irredu-
tível do macho. Crislayne parece enfatizar a condição feérica do 
evento por meio de discurso irreverentemente jocoso. Piruzal 
é a festa arquetípica que retorna, como intervalo fundamental, 
para que todos suportem a semana seguinte com as rotinas 
infinitas do aprisionamento do trabalho. Como defende Maffe-
soli (2005) em seu texto “À sombra de Dionísio”, obra norteada 
pelo termo orgiasmo4. O autor tem esse termo como energia 
urdidora do que denomina socialidade, os modos e redes de se 
estar junto e construir o social. Orgiasmo, proveniente do ter-
mo orgia, implica em liberação, excesso, desregramento, que-
bra das normas, comportamento anárquico coletivo. Para as 
arquicivilizações a “orgia” era um ritual festivo, promovido nos 
intervalos entre a colheita e o preparo do campo para a próxi-
ma semeadura, quando se comia e bebia mais que o habitual 
e todos se entregavam ao prazer. Certamente, um modo de se 
preparar para a próxima temporada de inevitável e intenso tra-
balho pela sobrevivência. Na Grécia antiga, tais festas se man-

4 O autor define o orgiasmo como um acontecimento de revitalização dos laços societais, 
em que predominam os afetos e os erotismos, a favor de uma juntura comum e compar-
tilhada de nossos modos de ser e estar.
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tinham e eram consagradas a Dionísio, o irreverente deus da 
embriaguez e da luxúria entre outras potências. Eroticamente 
a orgia significaria a quebra da relação afetiva monogâmica 
pela experiência com parceiros diversos na dinâmica da fes-
ta, quando todos estando juntos celebravam o encontro entre 
pessoas com os mesmos propósitos. Este seria o ponto mais 
significativo do orgiasmo de Maffesoli que entendemos ser o 
Piruzal, ou mesmo Fervo como também os encontros festivos 
são denominados por muitos jovens. Transpondo para outros 
momentos do campo social, a experiência do orgiasmo, Piru-
zal, Fervo, é desfrutar de múltiplas identificações e encontros, 
é se entregar à diversidade do desejo e a pluralidade dos aman-
tes, que não seriam apenas pessoas, mas modos de se ser o 
que é, de juntar-se às tribos e estilos, atividades, culturais e etc.. 
Orgiasmo, as juventudes dissidentes nos ensinam, não é ser 
submisso a um só valor, não estar preso a uma só visualidade, a 
um só gênero, mas, saber inventar abrigos identitários e linhas 
de fuga, saber jogar com a camuflagem diante dos perigos 
decorrentes do conservadorismo hegemônico. Se há um “eu”, 
é múltiplo, líquido e irredutível à identidade fixa ou categori-
zações científicas, religiosas ou legais. O fluxo é a liberdade e 
autocriação de plasticidade infinita. Conforme o autor citado, à 
imagem de Dioniso, deus de múltiplas faces, o orgiasmo social 
é essencialmente plural (MAFFESOLI, 2005, p. 11), portanto, se 
assenta na radical composição da diferença.

   
Considerações finais 

Interrompemos as reflexões e provocações desse tra-
balho com a esperança de que sua leitura estimule o avanço 
e eventuais contribuições oportunas à rota iniciada. Asso-
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ciar à educação elementos estranhos à cultura curricular 
oficial foi a nossa aposta. Pensar a emancipação dos sujeitos 
via a desconstrução de cânones epistemológicos, estéticos 
e culturais não é estratégia nova, mas, continua útil e ne-
cessária. Infelizmente, ao longo das pesquisas que possibi-
litaram esse pequeno e ambicioso texto, ainda encontramos 
leitores de Foucault cuja contaminação moral ainda preva-
lecia diante das insurgências juvenis, diante das afirmações 
identitárias dissidentes. A indispensável questão “por que 
não?” ainda é insuficientemente utilizada nas práticas adul-
tas nas escolas da vida. E assim, os acontecimentos dionisía-
cos e suas subversões estéticas, caros à juventude e à consis-
tência das suas formações, ainda são rejeitados pela açodada 
condenação moral. O mesmo acontece com os jovens que 
reordenam seus corpos em função de suas poéticas existen-
ciais e em função da absoluta concretude de seus desejos e 
sentimentos. Nossas considerações aqui se revestem de cla-
ro e firme posicionamento a favor dos que enfrentam a falsa 
homogeneidade das aparências, a violência das designações 
ditatoriais de gênero, as tábuas de valores estéticos e demais 
interditos que ferem seus corpos e esfacelam sua dignidade.
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Vidas (in)corrigíveis, 
corpos que (não) importam?: 

Experimentações 
da sexualidade na 
interpelação da 

deficiência intelectual 

Sandra Maria Alexandre da Silva

Fern ando Pocahy

Este texto discute elementos dos cotidianos da/na 
produção discursiva da “Deficiência Intelectual”. O trabalho 
toma como lócus privilegiado de enunciação os marcado-
res de gênero e sexualidade nas experimentações de jovens 
e adultos, a partir de interlocuções realizadas na cidade de 
Fortaleza em um Centro Educacional Especializado. Nossa 
aposta “cartográfica” acompanha alguns fluxos enunciati-
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vos da imbrincada gestão familiar, sociomédica e educacio-
nal da deficiência, a partir de interlocuções com mães e tias e 
outras responsáveis por alunas e alunos em seus cotidianos.

Foi desde essa teia discursiva que nos incluímos em 
uma pesquisa cartográfica e desde onde nos implicamos 
(LOURAU, 1996, 2004) com diferentes sujeitos, objetos e 
instituições para acompanhar estratégias estabelecidas por 
sujeitos aí marcados e acossados por uma norma (composta 
por uma grade de intersecções a compor a deficiência como 
diferença letalizável). Buscamos assim acompanhar algo 
das negociações que se estabelecem nos termos dos (im)
possíveis que se impõem no campo minado entre a gestão 
familiar, sociomédica e educacional da sexualidade de jo-
vens e adultos marcados como deficientes ou especiais.

O que tínhamos em experiência sobre a sexualidade 
desses jovens e adultos era quase nada até que nos (re)
embrenhássemos nesse campo1, a partir e interlocuções 
teórico-metodológicas com os estudos de gênero e sexua-
lidade (LOURO, 2001). Mesmo que um de nós – a primei-
ra autora – estivesse já há mais de 20 anos empenhada 
no trabalho com a/na ´deficiência´, o olhar desviava, não 
por desatenção, mas justamente pela tensão que gênero 
e sexualidade sempre impuseram ao campo educacional e 
muito mais diante da marca da ´deficiênciá . A sexualidade, 
até então, era vista como apenas um assombro episódico e 
até mesmo “natural”, muitas vezes um incêndio a ser apa-
gado pelas educadoras. 

1 A primeira autora do texto atuou durante muitos anos no campo e, apesar de atenta 
às questões de sexualidade, não havia até então sistematizado um conjunto de proble-
matizações. Esse rearranjo deu forma à sua dissertação de mestrado em psicologia na 
Universidade de Fortaleza. O trabalho foi orientado pelo segundo autor. 
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Mas foi justamente nossa entrada de campo desde esses 
20 anos e mais de experiência que nos permitiu certa facilidade 
na conversa certa proximidade ´autorizadá  por uma implica-
ção agora ainda mais inquieta: a sexualidade não mais apenas 
como urgência ou como mais um fardo familiar, mas como uma 
questão central na produção do cotidiano educacional. Nossas 
interlocutoras – mães e outras responsáveis - nos ajudam aqui 
a produzir e ampliar o modo de ver-pensar-viver a experiência 
cotidiana da educação onde a sexualidade passa a ser um atra-
vessamento importante na educação especial. 

Como tínhamos contato com algumas mães por nosso 
histórico institucional, poucas não dispensam a oportunida-
de de falar sobre as peripécias dos/das filhos/as envolvendo 
“esses assuntos indomáveis”. Assim, no Centro Especializa-
do onde realizamos a pesquisa, não foi difícil contar com a 
disponibilidade de muitas mães para um pouco de conversa. 

No entanto, cabe ressaltar, a instituição era em si mesma 
falante, tudo no Centro parecia contar suas próprias histórias 
– inscritas nas salas, corredores, quadra, fotos e causos coti-
dianos. A sexualidade, nesses termos, deita-se com a ideia do 
dispositivo, como depreendemos de Foucault (1988). Restava 
incitá-la então agora falar como dispositivo nos termos de uma 
problematização (pensar como se ofereceu como questão do/
no cotidiano), enunciar sua voracidade em tutelar e gerenciar 
os supostos sujeitos (in)corrigíveis (jovens e suas famílias). 

Na varanda do Centro os diálogos se sucediam quase 
sempre de forma descontraída. Pululavam ´alegoriaś  coti-
dianas de cada uma (mães e tias). O desejo de em falar desse 
assunto tão presente nos seus cotidianos domésticos, mas 
assombrado na cena institucional.  É a partir desse contexto 
interpelado pela cultura local e a moralidade científica e reli-
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giosa que o cerca (especialmente pela marcação cristã forte 
no Estado do Ceará) onde buscamos uma aproximação para 
espichar a conversa sobre as experimentações desses/as 
jovens e adultos matriculados/as no Centro Especializado. 

Cavoucamos um pouco mais a ferida da diferença. Certa-
mente com a anuência e o respeito que a análise de implicação 
e os desafios de pensar a ética como prática reflexiva da liber-
dade (FOUCAULT, 1985) nos interpelam na feitura da pesquisa. 

 Nosso objetivo foi inicialmente problematizar algo em 
torno da tutela da sexualidade do sujeito narrado deficiente 
intelectual, a partir das experimentações cotidianas de fa-
miliares e amigos e na sua intersecção com os enunciados 
da gestão familiar, sociomédica e educacional. No entanto, 
nosso encontro com mães, tias e outras responsáveis pelos/
as jovens e adultos/as frequentadores/as do Centro nos jo-
gou para uma posição de escuta outra... Não para o lamento, 
não totalmente para a avaliação ou o enunciado em sua tra-
ma, mas para o sensível e a força de um grupo de mulheres 
e de famílias que, a despeito dos constantes julgamentos 
sociomédicos e educacionais, teciam em seus cotidianos o 
(im)possível da vida... desviar a diferença da sua marca letal. 
Mesmo que para isso tropeçassem nos ideais regulatórios 
de gênero e sexualidade – que habitam suas vidas. 

Mas estavam lá, fazendo uso de uma noção de sexua-
lidade e de práticas de gênero que em si mesmas desafia-
vam a tutela da anormalidade da deficiência intelectual. Pa-
radoxalmente o jogo da tutela se encontrava com o desejo 
do direito a desejar... Percorremos o (im)possível com elas, 
sitiadas em uma cidade que marca e fere a diferença.  

Os dias transcorriam em meio a uma efervescência 
incomum decorrente das festividades que celebravam os 
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jogos da Copa Mundial de Futebol (2014). Mesmo assim, 
seguimos com os preparativos para os contatos mais perti-
nentes ao estudo, que iam se ajeitando naquele lugar.

Era o ano de 2014, a Copa do Mundo não foi nossa. A 
cidade tampouco o era. 

Quando retornamos ao Centro nos dias que se sucede-
ram a essa primeira etapa da pesquisa não tínhamos tanta 
ideia de que iríamos encontrar desafios impostos desde fora 
para as interlocuções. O fato de Fortaleza sediar alguns jo-
gos da Copa Mundial de Futebol impôs a reorganização dos
calendários escolares, complicando um pouco mais ainda 
a vida de muitas famílias... e bem menos, muito menos, a 
nossa vida. O fluxo era cortada por uma imposição moral de 
circulação, consequente higienização da cidade. A diferença 
que ficasse escondida, sitiada, lemos nos escancarados in-
centivos governamentais – com uma série de feriados, etc.

Mas entre um calendário arbitrariamente redefinido, se-
guimos nossos passos. Elas e nós. Os primeiros diálogos apre-
sentaram-nos pistas que de alguma forma guiaram o percurso 
da pesquisa. Nossa primeira interlocutora chama-se aqui Dona 
das Dores e ela já nos aguardava com suas histórias na mes-
ma semana em que nos aproximamos do Centro. Ainda aca-
brunhada, nossa conversa começou a deslizar sorrateiramente 
para os arrombos do desejo . E os relatos desabrochavam cada 
vez mais intensamente, entoados por sua voz afável que en-
cantava ao enunciar os desejos que acalentava para o filho - 
Francisco. E, por mais paradoxal que se possa imaginar o que 
ela e sua família compuseram para dar conta do filho, suas in-
terlocuções partilhavam positivamente a sexualidade.

Dona das Dores conta que “Francisco nasceu em For-
taleza, ia ser de parto normal. Mas não foi. Ele não seria meu 
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primeiro filho, mas o caçula.”2. Ela expôs que o parto não foi 
fácil, apesar da experiência que já tinha com o nascimen-
to de outros filhos. Muitas horas já haviam decorrido sem 
que o esperado acontecesse - o nascimento do Francisco (o 
nome do filho já estava previamente determinado). Em ra-
zão dessa situação, não sendo mais possível aguardar, fez-
-se uma intervenção cirúrgico-cesariana para garantir a sua 
vida e o bem-estar do bebê. 

Dois dias após o nascimento dona Das Dores é sur-
preendida com a informação de que seu filho havia sofrido 
uma anóxia perinatal resultante da falta de oxigenação cere-
bral durante o percurso do nascimento e que provavelmente 
resultaria em danos neurológicos. Em seu relato observa que 
não entendeu bem o significado do que os médicos lhe disse-
ram. Mas o tempo lhe revelaria a abrangência dessa situação.    

A mãe não tinha a menor ideia do que a esperava a 
título de consequências. As dificuldades eram muitas e 
os recursos eram poucos. Francisco necessitava de remé-
dios, roupas, alimentação e visitas constantes a médicos 
e a instituição clínico-escolar e o dia a dia dela exigia-lhe 
que trabalhasse fora e ao mesmo tempo cuidasse do fi-
lho. Naquele momento decidiu que se dedicaria ao con-
texto do lar e à criação dos/as filhos/as, especialmente 
de Francisco, enquanto seu esposo se ocuparia de prover 
as necessidades da família. Em uma conversa com o seu 
esposo toma então a difícil decisão entre ser cuidadora do 
filho e ao mesmo tempo dos afazeres do lar ou continuar 
trabalhando fora. Com todas as implicações decorrentes 
do seu afastamento do trabalho, como a redução dos re-

2 As conversas foram produzidas em 2014.
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cursos financeiros e a dependência do salário compensa-
tório federal – o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
-, ela decide dedicar-se ao filho, fica em casa. 

Francisco crescia apresentando dificuldades para 
aprender a andar e a falar e, logo depois, para ler e escrever. 
Das Dores não sabia como fazer para melhorar sua vida, era 
tudo muito difícil, a escola especial era longe da sua casa, a 
escola dita “normal” não o recebia e ele tinha poucos amigos. 
Aquela situação era de tristeza. Contudo, Francisco parecia 
não se importar muito com o que o mundo lhe oferecia, fala-
va com dificuldade, mas, na medida em que crescia, relatava 
para a mãe seus desejos e o sonho de um dia casar-se e ter 
muitos filhos. A mãe afirma, de forma marota, que ele “se 
engraça das meninas desde cedo”. 

Dona das Dores lembra-nos de algumas “peripécias” que 
envolvem Francisco e o pai dele quando estavam em uma casa 
de massagem e também do dia em que Francisco pôde ir para 
a escola de mãos dadas com a namorada, uma jovem de sua 
mesma idade com quem foi autorizado a “ficar” pela família da 
moça. Fala com desembaraço. É o jeito, é como a vida anda. 

Isso a deixava de certa forma feliz, em razão do carinho 
que sabia que ele nutria por pessoas, mas ao mesmo tempo 
a enchia de preocupação porque estava ciente de que Fran-
cisco não tinha como casar. Para ela “Francisco não dá con-
ta de uma mulher, ele nem se sustenta, como vai alimentar 
uma família, eu tinha que tirar isso da cabeça dele”. E acres-
centa: “Meu filho é muito bom, mas não pode se casar”.

As ideias presentes na conversa podem até se en-
contrar aqui com discursos limitantes, estereotipados e 
carregados de determinações típicas das artimanhas ex-
cludentes que incapacitam o sujeito narrado deficiente 
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intelectual, especialmente os jovens, para analisar suas 
vidas e expressar seus sentimentos, o que querem e dese-
jam para si. Mas optamos por outra rota, considerando que, 
ao mesmo tempo, no âmbito desses discursos também se 
desconsideram suas opiniões e necessidades que, por sua 
vez, estão implicadas na ausência de propostas e progra-
mas de saúde acerca de sua sexualidade e, de maneira ge-
ral, de educação para a sexualidade, deixam a mãe e a fa-
mília com todo o ônus da questão. Resta lidar com o que se 
tem, com os elementos e com as bricolagens possíveis que 
a cultura permite, reinvenções cotidianas. 

Dona das Dores continuava a falar de maneira mansa 
e parecia elaborar cada frase que iria dizer. Percebíamos em 
cada expressão do seu rosto a vontade de que seu filho real-
mente pudesse realizar o sonho de ser pai, ciente de que isso 
ocorreria naturalmente “não fossem suas limitações”.

Questionada sobre os impeditivos que poderiam en-
tão limitar Francisco no exercício de sua sexualidade e na 
constituição de uma família, dona Das Dores inicialmente 
não conseguia pensar nenhum obstáculo e como se na ver-
dade nada o impedisse; no entanto, em alguns momentos 
da prosa deixou entrever que esse filho não ia ser amado 
por ninguém devido à sua “condição”: “Ele diz assim: meu 
sonho é casar e ter filhos, eu falo pra ele, você sabe muito 
bem que nunca vai casar [...]”. Indagada sobre o porquê des-
sa negativa, ela dispara: “Tu achas que uma pessoa ‘normal’ 
ia querer aceitar uma pessoa com problemas, claro que não. 
[...] Ele toma remédios, ele não trabalha, essas coisas que 
todo mundo faz pra viver.”.  

O argumento acima evidencia a posição tutelar da 
sexualidade do sujeito marcado deficiente, especialmen-
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te através da gestão e vigilância efetiva permanente que 
sobre eles/elas recai. As prescrições cautelosas e medica-
mentosas utilizadas para o seu controle reforçam  a força 
do discurso médico e jurídico sobre a deficiência. Ainda que 
haja certa disposição familiar no que diz respeito aos seus
desejos e vivências afetivas sexuais como parte do seu de-
senvolvimento, como acredita a mãe de Francisco, não há 
enfrentamento social maior nesse sentido e “as falas” (o 
que os outros dizem sobre ele) terminam por validar e re-
forçar práticas de in/exclusão no exercício da sexualidade. 
Bem como apoiar e colaborar com os discursos já existentes 
(de professores, médicos, psicólogos e outros) destinados a 
adequar o comportamento do sujeito ao que preconizam as 
estruturas institucionais, à gestão do risco. 

Para dona Das Dores a sexualidade faz parte do desen-
volvimento de seu filho e não se justifica o isolamento afe-
tivo e sexual dele, muito embora todas as coisas coadunem 
para isso, razão pela qual ela ousa, conjuntamente com a fa-
mília, permitir a Francisco viver experiências afetivas como 
outros jovens da sua idade.

Para Bastos e Deslandes (2012, p. 1032) o não exercí-
cio da sexualidade na deficiência intelectual está implicado 
de forma preconceituosa à ausência de compreensão sobre 
os sentidos e as possibilidades desses jovens e adultos: 

O senso comum afirma que esses adolescentes 
“não têm sexualidade”’, ou que a têm de forma 
exacerbada, não controlada. Com muita frequ-
ência, são indisponíveis ao adolescente e sua 
família informações claras sobre o tema, por se 
tratar de um assunto ainda envolto pelo desco-
nhecimento e por preconceito.
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 Com o filho de dona Das Dores as vivências afetivas 
sexuais, que ela considera como parte importante da vida 
de qualquer ser humano, as coisas contradizem os dita-
mes: “Ele namora, ‘fica’, transa, não me importo, ele existe.” 
E a família conduz o processo como um procurador da se-
xualidade, informando as experiências do filho a partir das 
compreensões próprias que elaboram sobre o que seria a 
sexualidade de um jovem rapaz. É nesse sentido, pois, pelo 
ouvir das vozes, das histórias de vida, dos risos constran-
gidos ou não que nos propusemos a cartografar essa “zona 
de inabitabilidade” que aloja o sujeito no limite do domínio 
sociomédico e educional e do repúdio e/ou comiseração so-
cial, ancorando sobre ele o temor da sua identificação como 
um monstro ou, quando não menos violento em termos de 
representação: um sujeito incorrigível. Talvez o empenho 
da mãe realize importante enfrentamento, mesmo que ela 
e sua família flertem com a complexidade da tutela e não 
poucos impasses normativos.

De nossas outras interlocuções, evocamos a partir de 
agora a conversa com Dona Flor e Dona Raimunda, para 
quem casar implica o cuidado de manter os olhos postos 
apenas no parceiro e no trabalho, representações situadas 
no campo (hetero)normativo de nossa cultura:

Margarida, a gente não faz isso não, quando a gente 
namora um rapaz fica só com ele, Margarida. Você não é 
assim, Margarida, como é que você quer casar, vai deixar 
seu marido no canto e vai olhar outro, isso vai dar confusão, 
Margarida, assim você não pode casar. (Dona Flor, mãe de 
Margarida, 25 anos).

Para Dona Raimunda, o casamento envolve o cuidado 
com o sustento da família, que pressupõe o trabalho. Em seu 
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relato sobre a postura de João, assim expressa: “quando falo 
que ele deve trabalhar, ele fala assim: trabalhar não, o pai me 
dá dinheiro... como eu posso achar que ele vai cuidar des-
sa situação de casar, como ele vai cuidar de uma mulher?” 
(Dona Raimunda, mãe de João, 25 anos).

Uma terceira assente no tocante ao casamento, Dona 
Maria do Socorro:

Eu aceitaria se fosse uma pessoa direita, uma pessoa 
que cuidasse dele, uma pessoa boa, se ele quisesse mesmo 
eu deixaria aqui em casa, sabe por quê? Aqui eu via o que 
estava acontecendo com ele e com ela, essas coisas assim 
de casa mesmo, mas não tem impedimento, não. (Dona Ma-
ria do Socorro, mãe de Leandro, 30 anos).

Para as interlocutoras, aos/às seus/suas filhos/as é 
permitido namorar, casar, desenvolver laços afetivos, en-
tretanto, torna-se indispensável o (com)partilhar respon-
sabilidades do cuidado pessoal de si e do/da outro/a como 
mérito para a conquista da vida afetiva/sexual. Observamos 
que essa relação de cuidado não se restringe só ao âmbi-
to socialmente instituído, ela se situa também no exercício 
cotidiano do caráter moral que está implicado nos relacio-
namentos mantidos nas famílias. Nesse sentido, saber cui-
dar de si é tão importante quanto cuidar dos/as outros/as, 
discurso inspirado num resquício dos padrões estabelecidos 
pela educação que regem o comportamento das interlocu-
toras em relação às suas próprias vivências afetivas.

Verificamos inicialmente que para algumas inter-
locutoras, o corpo enquanto estatuto natural e biológico 
(GOELLNER, 2010) pode ser usufruído sexualmente pelos 
filhos e filhas; no entanto, pudemos acompanhar em suas 
conversas que quando esse corpo se apresenta como su-
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jeito historicamente constituído para (con)viver com ou-
tros/as em relacionamentos culturalmente narrados como 
“sérios” (namoro, casamento), os imperativos culturais 
emergem e impõem o seu deslocamento para um espa-
ço em que se evidencia a (in)visibilidade desse exercício, 
considerando-se os impeditivos que circundam esse corpo 
como um corpo incorrigível.

É o que se pode acompanhar desde a interlocução com 
Dona Roberta, mãe de Bruno (20 anos): “Agora eu estou 
assim porque ele só pensa em namorar, - mãe, quero uma 
namorada -, eu digo: filho, agora, não [...], e agora? o que eu 
faço, eu não estou preparada, não”. 

Ela não consegue pensar nessa possibilidade para o fi-
lho com 20 anos em decorrência de suas convicções sobre 
independência, sobre corpo e sexualidade: 

O crescimento dele sempre foi maravilhoso, o com-
portamento também, ele não é gordo, tem o corpo bom, eu 
lutei muito pra ele ficar desse jeito, onde tem esporte eu es-
tou levando [...] os Downs são gordinhos, e ele não é.  

Os argumentos parecem informar o desconforto da 
mãe com a possível obesidade do corpo do filho tanto no que 
tange à constituição genética da síndrome de Down quanto 
em um relacionamento afetivo no qual o filho não pode es-
tar. Acrescenta ainda: “na escola as meninas [refere-se às 
professoras] falam que ele tem um chameguinho com uma 
meninazinha lá, mas é só na escola mesmo, coisa de criança, 
mesmo”, não dão sentido ao corpo para práticas afetivas.

Entender o corpo esbelto como significado de saúde, 
beleza e bem-estar implica desconforto com aqueles que 
estão para além da sua configuração dita normal, revelan-
do-se também como um produto no qual a cultura imprime 
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suas marcas de tempos e tempos, de geração em geração 
(GOELLNER, 2010).

Destacamos também o que dona Maria, mãe de Luan, 
29 anos, diz a respeito: 

Uma vez ele se apaixonou por uma mocinha, andavam 
de mãos dada, aos beijos [...], ele gostava muito dela, depois 
ela ficou só amiguinha dele, ela era “normal” e tratava ele 
como se fosse “normal” também, mas não deu certo, não. 

Percebemos as desarmonias postas pela intersecção 
sociocultural entre os corpos estabelecidos pelos padrões 
dominantes na sociedade e os dos sujeitos ditos deficiente 
(mesmo que essa marca seja em alguns casos imperceptível 
pela superfície corporal ou corporalidade), esses descaracte-
rizados como sujeitos pelas marcas dos estereótipos que car-
regam e a sua pouca inserção em relacionamentos afetivos.

Dona Consolação, mãe de Antônio (25 anos), nos diz: 
“tinha que ser assim, ela e a mãe dela, e ele, meu filho, então a 
gente vai dividindo um pouco com vocês e um pouco comigo”. 

Dona Felicidade, mãe de Leandro (30 anos), acrescen-
ta: “Eu poderia até permitir se fosse todas famílias juntas”. 

Dona Margarida, mãe de Flor (25 anos), não permite o 
compartilhar do relacionamento devido aos valores morais 
religiosos professos da família. 

Para dona Socorro, mãe do Luciano (31 anos), 
Eu prefiro que eu cuide dele e dela, sabe por quê? Aqui 

eu via o que estava acontecendo com [eles], justamente pra 
saber o que ela fazia pra ajudar ele, como cuidava dele, es-
sas coisas assim, mas não tem impedimento, não.

As falas enunciam não somente a vontade de comparti-
lhar um relacionamento em busca da felicidade para os filhos 
e filhas. Pensam ainda no cuidado que se expressa nessas vi-
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das, além do medo de uma provável violência doméstica (se-
xual, física ou psicológica) como parte desse cotidiano. 

Por fim, e por mais paradoxal que possa parecer, as fa-
mílias (com)partilham de maneira positiva essas experiên-
cias afetivas/sexuais. E, ainda não lhes resulte dessas atitu-
des o cumprimento oficial de um status de relacionamento, 
elas são reais no cotidiano de cada família aqui representa-
da, devidamente reconhecidas como parte integrante do de-
senvolvimento e da sociabilidade desses sujeitos para com 
outras e outros, a fim de estabelecerem vínculos, destacan-
do o que mais parece adequado ou não às famílias.

Dessa conversa com mães e tias acompanhamos ex-
pectativas em relação aos aspectos afetivos/sexuais dos seus 
filhos e filhas como construções importantes no processo de 
ressignificação de suas identidades sociais, quase sempre in-
terpeladas como abjetas, anormais. Por mais que os discur-
sos inclusivos se apresentem e que certas síndromes não in-
diquem comprometimentos severos, ainda assim os sujeitos 
vêm sendo marcados de forma letal no jogo da diferença. 

Viver a sexualidade como um exercício cotidiano e par-
te da vida parece tornar esses jovens e essas jovens e seus 
familiares um pouco mais próximos de certa inelegibilidade, 
afastando-se da marca da anormalidade e abjeção (BUTLER, 
2000). Esse movimento envolve a valorização dos sentimen-
tos, bem como o entendimento de sua manifestação como 
parte essencial da vida, exercício e prática comum a todos e 
todas. É isso pelo menos o que vivem e dizem essas mães. 

Observamos a relevância das histórias das interlocu-
toras e as construções discursivas por elas produzidas com 
o objetivo de trazer à reflexão algumas dessas produções. 
Inicialmente identificamos a construção de certa solidarie-
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dade, marcada pela compreensão e acolhimento das famílias 
nas quais o sujeito habita a vida desejante e desejada - pro-
duzindo não só o fortalecimento dos vínculos afetivos, mas 
a reciprocidade desses/as filhos/as. Uma vez que a família 
se reconhece no papel de sujeito da sua própria sexualida-
de, no instante em que anuncia ser a prática da sexualidade 
parte da formação dos/as filhos/as, novos sentidos vão se 
produzindo e alguma agência passa a ser evidenciada.

Nesse contexto, ao serem interpeladas sobre a sexua-
lidade dos/as filhos/as, as interlocutoras relataram os vários 
aspectos socioculturais que permeiam essas experiências de 
sexualidade em seus lares. Durante as interlocuções o discur-
so mantém-se com alguma margem de recusa a certa norma, 
muito embora estivessem carregadas de limitações impostas 
por questões históricas e sociais constituidoras de uma narra-
ção do outro (o diferente) coo sujeito incorrigível e com pou-
cas possibilidades sobre si mesmo. Nosso encontro com suas 
mães apontam alguma possibilidade de reversibilidade diante 
dessa norma e interpelação abjeta. Por certo, flerta-se com ou-
tras normas... E talvez não tenhamos tido o tempo suficiente de 
conversar um pouco mais sobre essas danações da vida. 
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A despatologização 
das identidades trans

Benjamin Braga de Almeida Neves

Em meados do século XIX, dois campos de conheci-
mento, médico e jurídico, tiveram que refazer suas práticas 
e renovar seus conteúdos. Haja vista que o saber médico 
requisitado pelo Estado Moderno se incorporava a um tipo 
de política cientifica que tinha como objetivo o controle dos 
comportamentos, a homogeneização dos hábitos e a reafir-
mação das funções simbólicas e ideológicas da justiça cri-
minal e do judiciário (CANCELLI, 2001, p. 31). A justiça se 
viu então obrigada a ceder, cada vez mais, espaço a um tipo 
especifico de saber médico, pois dependia dos laudos médi-
cos para formalizar com segurança as sentenças aplicadas 
aos “supostos criminosos/criminosas”.
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Quando pensamos na população transexual brasileira 
e na sua busca por cuidado em saúde e direitos civis, sabe-
mos que ela está intrinsecamente ligada à vontade e à au-
torização médica-fascista. A justiça brasileira por sua vez, 
em uma nítida disputa de poderes, é ainda dependente do 
discurso médico e raramente concede, por exemplo, retifi-
cações de nome e de gênero de pessoas trans, quando estas 
ainda não realizaram todas as etapas exigidas pelo processo 
médico transexualizador para se tornarem então cidadãos/
cidadãs de direito.

Há cem anos, o sexólogo alemão Magnus Hirschfeld 
(1868-1935) estabeleceu os fundamentos para uma explo-
ração científica dos grupos trans com observações acerca 
do “terceiro sexo”, dos “estados sexuais intermediários” e 
também sobre “travestismo” (HIRSCHAUER, 1999). Os es-
tudos do sexólogo se referiam a homossexuais, mulheres 
lésbicas e pessoas trans que ele definia como “estados se-
xuais intermediários” e não como desviantes ou anormais. 

Seus estudos científicos e o seu conceito de estados 
intermediários nos mostra uma multiplicidade de varia-
ções de expressões de gênero. Essas múltiplas formas de 
expressões de gênero representam um modelo alternativo 
ao discurso médico heteronormativo ocidental fascista que 
contribui para a criminalização, patologização e que causa 
um grande sofrimento social aos indivíduos pertencentes a 
um dos grupos acima mencionados.

Os conceitos de “mudança de sexo” e de cirurgia de 
mudança de sexo existiram muito antes da expressão “tran-
sexual” fazer parte do vocabulário médico. Porém, a exis-
tência de pessoas trans em muitas culturas e épocas históri-
cas é conhecida e anterior a esses conceitos, como bem nos 
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reporta Leslie Feinberg em sua obra intitulada Transgender 
Warriors (1997). 

A partir da segunda metade do século XX, a Medicina 
e as ciências psi (Psiquiatri, Psicologia e Psicanálise) contri-
buíram para a construção do dispositivo da transexualida-
de. Essas áreas atuaram como saberes e práticas únicas nas 
definições dos aspectos que envolviam esses sujeitos, seus 
corpos, sexo e orientações sexuais.

Para estudiosxs como Bento (2008), Arán, Murta e 
Lionço (2009), entre outrxs, as múltiplas maneiras de vi-
venciar a transexualidade e a travestilidade colocam em 
questão, mesmo sem intenção, as normas de gênero que re-
gem nossos conceitos de sexo, gênero, e, no limite do huma-
no, explicitando a sua fluidez e a sua transitoriedade (LEITE 
JR, 2011, p. 220).

Fato é que, apesar das diversas análises críticas que 
vêm se consolidando no campo de estudos acadêmicos so-
bre as experiências trans, e sobretudo, o movimento mun-
dial em prol da despatologizacao das identidades trans, no 
contexto brasileiro ainda vigora a interpretação patologiza-
da dessas vivências. Essa interpretação patologizada das vi-
vências trans*, em qualquer recorte geracional, ou seja, con-
siderando crianças e/ou adolescentes trans*, assim como 
pessoas trans adultas e idosas, todas as diferentes gerações 
sofrem consequências ou passam por diversos constran-
gimentos e situações de discriminações por serem lidxs na 
sociedade como pessoas ‘’doentes’’.   

Devido a um conjunto de acontecimentos como avan-
ços médicos tecnológicos e a liberação sexual, houve uma 
redefinição dos conceitos de sexo e gênero no meio cientí-
fico. Com os estudos de Harry Benjamin (1966), John Mo-
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ney (1969) e Robert Stoller (1973, 1982), especificidades da 
transexualidade foram esboçadas e novas teorizações acer-
ca desta foram delineadas. 

Somadas ao progresso da biologia e da viabilidade 
técnica para (re) adequação do corpo à identidade de gêne-
ro, a experiência trans foi deslocada de uma experiência de 
construção de si única para um problema médico-legal re-
conhecido e passível de tratamento.        

Diante desta nova configuração, as redesignações sexu-
ais passaram a ser inseridas em processos terapêuticos for-
mais e seus procedimentos foram normatizados. Diversos cen-
tros transexualizadores foram criados, assim como protocolos 
de atendimento com base nas definições de Harry Benjamin.

No ano de 1973, Norman Fisk fundamenta uma noso-
grafia psiquiátrica para o “transexualismo”, baseada num 
autodiagnóstico. Quatro anos mais tarde, essa condição é 
incorporada à categoria psiquiátrica de “Disforia de Gênero” 
que incluía outras “doenças” ligadas à identidade de gêne-
ro. Esta nomenclatura significa uma insatisfação decorrente 
da discordância entre o sexo biológico e a identidade se-
xual de um indivíduo e sugere como única possibilidade de 
“tratamento” a realização da cirurgia de conversão sexual e 
a utilização de hormônios (MURTA, 2008).

No ano de 1980, esta condição foi adicionada ao ma-
nual diagnóstico psiquiátrico DSM III (Manual Diagnósti-
co e Estatístico das Desordens Mentais). Desde 1993, pela 
Classificação Internacional de Doenças (CID -10), as pes-
soas transexuais apresentam um Transtorno de Identidade 
Sexual (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1993) e em 
1994, com a publicação do DSM IV, o termo “transexualismo” 
foi substituído por “Transtorno de Identidade de Gênero”.  
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No ano anterior à revisão do último manual, havia 
mais de 100 organizações e quatro redes internacionais 
na África, Ásia, Europa, América do Norte e do Sul enga-
jadas na campanha pela retirada da transexualidade do 
CID e também do DSM V. De acordo com Bento & Pelúcio 
(2012, p. 537):

As mobilizações se organizam em torno de cinco 
pontos: 1) retirada do Transtorno de Identidade 
de Gênero (TIG) do DSM-V e do CID- 11; 2) retira-
da da menção de sexo dos documentos oficiais; 
3) abolição dos tratamentos de normalização 
binária para pessoas intersexo; 4) livre acesso 
aos tratamentos hormonais e às cirurgias (sem 
a tutela psiquiátrica); e 5) luta contra a transfo-
bia, propiciando a educação e a inserção social e 
laboral das pessoas transexuais. 

As reformas publicadas pelo DSM-V no ano de 2013 
causaram muitas discussões. Várias patologias foram 
retiradas, acrescentadas ou mesmo modificadas e reca-
tegorizadas. Em seu novo manual, a Associação Psiqui-
átrica Americana (APA) modificou o termo “transtorno 
de identidade de gênero” para o termo “disforia de gêne-
ro”, um termo que expressa o sofrimento causado pela 
“incongruência marcante entre o sexo de nascimento e 
a expressão de gênero atribuída.” De acordo com a As-
sociação, o objetivo da mudança foi de oferecer um “tra-
tamento” sem estigmatizar os pacientes como tendo um 
transtorno mental. No entanto, tendo em vista essas re-
formas, Sampaio e Coelho (2013, p. 9), nos chamam aten-
ção para o fato que: 
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De acordo com o Movimento Ativista, a Asso-
ciação Psiquiátrica Americana aprovou a remo-
ção, do DSM V, do “Transtorno de Identidade de 
Gênero”, propondo usar o diagnóstico de “Dis-
foria de Gênero”. Algumas pessoas vêem nes-
sa alteração um passo importante para a des-
patologização. Porém, ativistas trans de todo o 
mundo lutam pela retirada de tais classificações 
dos manuais de psiquiatria, afirmando que as 
identidades trans não são uma doença, lutando, 
assim, pelo direito de decidirem autonomamente 
sobre seus corpos. “[...] a necessidade de uma 
avaliação psiquiátrica e um acompanhamento 
regular de candidatos à modificação corporal 
do sexo impõe uma adaptação a modelos 
tradicionais de masculinidade de feminilidade”, 
o que exclui a diversidade dessa experiência e 
revela uma obstrução do direito à autodeter-
minação (AMARAL, 2011, p. 84). (SAMPAIO e 
COELHO, 2013, p. 9).

Conforme o que foi mencionado acima, percebe-se que 
a relação entre a Psiquiatria e as pessoas trans é comple-
xa. Primeiramente, o/a médico/médica ocupa uma posição 
hierárquica dentro dela. Quando um/uma pessoa trans o/a 
procura, ela deve saber de antemão que não terá voz ou dis-
curso. Não caberá a ela, que está em “tratamento”, elaborar 
ou revelar nada que lhe esteja acontecendo ou que deseja. 

Este privilégio da fala pertence somente à Psiquiatria, 
que acaba funcionando basicamente, dentro deste disposi-
tivo, apenas como um instrumento fascista de controle so-
cial. A maneira como este dispositivo foi implantado é ine-



Seção 11 | 297

rentemente autoritária e excludente, pois se impõe a todos/
todas e exclui a possibilidade de existência de outras expe-
riências possíveis. A impressão que se tem é a de que para 
a experiência do/a “transexual verdadeiro/verdadeira” ser 
crível, é preciso negar todas as outras formas de existên-
cia. Se a pessoas cisgêneras também fossem perguntadas 
sobre como se sentem ou se definem enquanto pessoas no 
mundo, será que encontraríamos respostas iguais? Se entre 
pessoas cisgêneras encontrássemos respostas similares e 
distintas, estas as deslegitimariam enquanto pessoas cis? 
Por qual motivo exatamente essa experiência é diferente 
para as pessoas trans? 

A Psicologia, como campo científico, compartilhou his-
toricamente um entendimento sobre a sexualidade ligada ao 
modelo biomédico, associando a ideia do sexo, a diferença 
entre órgãos genitais, bem como ao conceito de normalida-
de. Apenas por volta da década de 80 que os aspectos cultu-
rais e históricos em torno do sexo passaram a ser incluídos 
nas teorias e entendimentos nesse campo científico.

Tendo em vista esses discursos dominantes, pode-se 
compreender que a transexualidade seria um reflexo da re-
lação entre conhecimentos demarcados por relações e prá-
ticas de poder, as quais instituíram uma tipologia do sexo e 
da sexualidade sobre os corpos, conceito este que permitiu a 
legitimação deste modo de estar no mundo como um fenô-
meno médico-psiquiátrico. 

No Brasil, a partir de esforços dos movimentos sociais 
por melhores condições para o segmento LGBT e da defe-
sa dos direitos humanos no campo da diversidade sexual 
foram desenvolvidas políticas públicas que acolhessem as 
necessidades e peculiaridades dessa população como, por 
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exemplo, o Programa Brasil sem Homofobia, lançado em 
2004, reafirmado pelo Plano Nacional de Promoção da Ci-
dadania e Direitos Humanos de LGBT’s em 2009. De acor-
do com o Ministério da Saúde, a orientação sexual é um dos 
determinantes do estado de saúde do individuo, pelo fato de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais estarem 
expostos a ofensas, danos entre outros agravos que decor-
rem da exclusão social, como por exemplo, o desemprego, a 
miséria, etc. (Grupo Arco Íris, 2010)

No campo da Transexualidade, de acordo com esses 
esforços políticos mencionados, foi lançada em agosto de 
2008, a Portaria nº 1707 do Ministério da Saúde sobre o 
Processo Transexualizador. Esta Portaria garantiu a cirur-
gia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como 
um procedimento de alta complexidade no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Alguns meses depois, a Portaria nº 457, 
também de 2008, foi instaurada para organizar os serviços 
e procedimentos associados ao Processo (BRASIL, 2008)

Para que uma pessoa trans se candidate à cirurgia de 
redesignação sexual, passa a ser indispensável que a insti-
tuição de saúde contenha o registro com todas as informa-
ções do/da paciente, desde sua identificação pessoal, his-
tórico clínico até dados a respeito de sua avaliação médica, 
psiquiátrica e psicológica. Informações acerca das etapas 
do procedimento, caracterizado por tratamentos clínicos, 
hormonais, metabólicos, nutricionais, psicológicos, cirúrgi-
co, evolução, alta hospitalar e acompanhamento posterior, 
também devem ser declaradas (BRASIL, 2008).

Nessa batalha por direitos a sua própria construção e a 
sua saúde, a pessoa que busca readequação cirúrgica pelo SUS 
é obrigada a realizar terapia psicológica durante um período 
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mínimo de dois anos, realizar análises de laboratório e fazer 
uso de hormônios e ainda evidenciar um comportamento coe-
rente com o gênero desejado (BENTO e PELÚCIO, 2012).

Segundo Lionço (2009), o/a psicólogo/psicóloga, in-
cluído/incluída e participante da equipe multidisciplinar do 
Processo transexualizador, deve estar atento às diretrizes 
deste processo e também responder a Resolução n° 001/99 
do Conselho Federal de Psicologia (1999) que normatizou a 
atuação desses/dessas profissionais em interface com a se-
xualidade. O conteúdo desta Resolução implica que o conhe-
cimento dessa ciência está a favor das reflexões críticas em 
relação ao preconceito, igualmente ao de não praticar atos 
que corroborem com a patologização do gênero. A atenção 
deve estar voltada de forma a não contribuir para um aten-
dimento coercitivo, combatendo a discriminação e o estigma 
sofridos por aquelxs vistxs com fora da heteronormatividade.

Recentemente a psicologia parece estar mais preocu-
pada com a decisão do juiz federal da 14ª Vara do Distrito 
Federal, Waldemar Cláudio de Carvalho (2017), que pressu-
põe que profissionais da psicologia possam ou não ‘’tratar’’ 
quem se sente ‘’doente’’ de sexualidade ou gênero, do que 
ampliar e rediscutir a despatologização no Brasil com os 
movimentos sociais, usuárixs  dos centros ‘’transexualiza-
dores’’ e seus/suas responsáveis, quando menores de idade, 
e com alguns/algumas acadêmicxs trans.  

Diante do momento histórico político golpista que es-
tamos vivendo, de cortes de direitos básicos, especialmente 
na saúde, e de nossa constituição, tenho me colocado publi-
camente como sendo contrário, estrategicamente, à univer-
salização da experiência da despatologização legal da tran-
sexualidade em nosso país. Tendo em vista minhas vivências 
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enquanto ativista, acadêmico, mas principalmente como 
usuário de um dos mais importantes centros transexualiza-
dores do Brasil, que funciona no Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (RJ), acho importante fazer alguns apontamentos. 

Uma grave crise atinge o Estado e o município do Rio de 
Janeiro e nem mesmo os salários de diversxs profissionais, 
servidxrxs públicxs em saúde, por exemplo, têm sido pagos 
em dia. Em junho deste ano, o Jornal O Globo noticiou que 
mais de 350 mil cariocas poderiam perder a assistência mé-
dica de equipes de saúde da família. A Prefeitura do Rio apre-
sentou uma redução no contrato que tem com a Organização 
Social Iabas, responsável por Clínicas de Saúde da Família 
(CSF) e Centros Municipais de Saúde (CMS) na Zona Oeste do 
Rio. Em função do corte no valor do contrato de prestação de 
serviço, que havia vencido, 11 unidades na região 4.0 (Barra da 
Tijuca) estariam ameaçadas de fechamento. 

O único programa trasexualizador do Estado do RJ, que 
funciona no HUPE e é referência no Estado e no país, não 
oferta atendimento específico às crianças e adolescentes 
trans e às suas famílias ou responsáveis. O mesmo, como já 
mencionei anteriormente, conta com servidorxs sem salários, 
que trabalham em situação precária e que não conseguem 
recrutar ou atrair novxs profissionais e estudantes para suas 
especialidades, não abre novas vagas desde o ano de 2011. 
Isso significa seis anos de mais precariedade e vulnerabilida-
de para diversas pessoas trans e seus/suas responsáveis. 

Enquanto parte da academia brasileira, parte de al-
guns/algumas ativistas e parte de alguns/algumas profis-
sionais de saúde, especialmente da psicologia, discutem e 
teorizam sobre a despatologização legal  da trasexualidade 
no país, provavelmente mais uma criança ou adolescente 
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trans comete suicídio por sequer ter alguma expectativa de 
assistência em saúde. Atualmente, o único serviço atuante 
no país que oferta assistência específica às crianças, adoles-
centes trans e seus/suas responsáveis, funciona no Hospital 
de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo.  

Lembrando o porquê da relação de complexidade do 
debate entre a Psicologia e os movimentos sociais, podemos 
observar que ao mesmo tempo em que temos um Processo 
Transexualizador vinculado a intervenções biomédicas, este 
Processo não se deu/dá só de um lado. Ele está em conso-
nância com as demandas dos movimentos sociais, incluindo 
as demandas de parte da própria comunidade trans, e com-
põe um ganho político por salientar direitos dos usuários de 
saúde e suas visibilidades enquanto sujeitos (BRASIL, 2008).  

Em contrapartida, sabe-se também que existe outra 
perspectiva em debate. Tanto ativistas trans, que são a favor 
da despatologização da transexualidade, quanto alguns psi-
cólogos, questionam a obrigatoriedade do acompanhamento 
psicológico (dois anos) para as pessoas trans. Diversos/di-
versas profissionais, principalmente aqueles/aquelas que não 
fazem parte dos Programas Transexualizadores, relatam que 
muitas vezes as pessoas trans só os/as procuram por conta da 
obrigatoriedade deste acompanhamento. É válido mencionar 
que para terem direito de realizarem uma readequação cirúrgica 
ou para acessarem a hormonioterapia e/ou se (re)construírem 
enquanto sujeitos, as pessoas trans precisam também de um 
laudo ou carta emitida por este profissional.

Não é a importância ou a qualificação do trabalho des-
ses/dessas profissionais que se está questionando. Diversas 
pessoas trans e cisgêneras podem os/as procurar pelos mais 
diversos motivos, desde problemas emergenciais muito bem 
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focalizados, orientações ou esclarecimentos, dificuldades 
existenciais e até mesmo pela busca de autoconhecimento. 
Entre tais motivos, podem-se destacar perdas de entes que-
ridos, separações conjugais, stress, dentre tantos outros. 

Os motivos pelos quais as pessoas procuram esses/
essas profissionais, como mencionados anteriormente, são 
muitos e são legítimos. No entanto, quando as pessoas fazem 
o movimento de buscar essa ajuda profissional, elas o fazem 
para sentirem-se bem. Uma pessoa que deseja se divorciar, 
por exemplo, pode estar em grande sofrimento. No entanto, 
esse sofrimento não é entendido como uma patologia. Ela 
não precisa que alguém faça uma carta (“laudo psicológico”) 
o confirmando. Alguém esse/essa que, diga-se de passagem, 
não pode conhecer melhor do que você a dinâmica de seu ca-
samento. Divórcios, neste contexto, não necessitam de car-
tas/laudos psicológicos para serem autorizados. 

Considerando as dimensões continentais de nosso 
país e que existem apenas nove centros “transexualizado-
res” credenciados pelo SUS funcionando, somente um de-
les, o Hospital de Clínicas de São Paulo atendendo crianças, 
adolescentes trans e responsáveis,  diversas pessoas trans, 
incluindo neste grupo aquelas que desejam buscá-los, não 
conseguem sequer acessá-los. Diante deste desafio, e ten-
do conhecimento das especialidades necessárias envolvi-
das no Processo Transexualizador, muitas dessas pessoas 
recorrem às unidades básicas de saúde em seus estados e 
municípios para as obterem. 

Não são comumente encontradas disciplinas específi-
cas sobre gênero e sexualidade, não patologizantes, nos cur-
sos de graduação das áreas de saúde nas universidades bra-
sileiras. Os desafios que profissionais da área da saúde que 
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trabalham nos serviços especializados ou não, assim como 
os movimentos sociais e as pessoas trans têm pela frente, 
são inúmeros. Talvez, a força de parte de uma nova geração 
de pessoas trans e aliados/aliadas, que não concordam com 
o diagnóstico patologizante, possam apontar para uma ne-
cessidade das próprias autoridades em ousar e radicalizar 
mais suas práticas. Práticas estas que devem ser norteadas 
sempre pela ética e pela defesa dos direitos humanos. 

O que Benjamin (1966), Jeffreys (2002) e diversos 
outros – mutiladores de gênero - autores, cientistas, médi-
cos, professores e outros personagens presentes nas mais 
diversas instituições fascistas não previam, era que o com-
portamento sexual e a capacidade de subverter os discursos 
médicos reguladores, fosse ainda permanecer forte, presen-
te e inalterável nas produções das subjetividades de diver-
sos indivíduos transmasculinos.

Aqui me aproprio e faço uso proposital do verbo mu-
tilar, como contraponto aos discursos reacionários em re-
lação à transição médica. Diversas pessoas, principalmen-
te alguns profissionais da área da saúde, não acreditam na 
transição médica e creem que aqueles/aquelas que dela 
participam, sejam mutiladores/mutiladoras de corpos. 
Dean Spade, em Mutilating Gender (2000) associa o verbo 
mutilar, não ao que deveria ser apenas mais um procedi-
mento cirúrgico específico, mas à covardia com que alguns 
serviços e instituições das mais diversas, mutilam as dife-
rentes expressões de gênero e identidades. Gosto de pensar 
na ideia de nós, pessoas trans, nos reapropriarmos do verbo 
mutilar e darmos a ele outro significado. Não sinto que eu 
tenha um corpo mutilado. Meu corpo está muito longe dis-
so. Meu corpo é livre e legítimo. Não me senti/o mutilado 
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por meus cirurgiões, mas me sinto mutilado pelas autori-
dades médicas que insistem em nos patologizar e a em ex-
terminar com todas e quaisquer outras possibilidades de se 
viver a vida. Não sou um transexual “verdadeiro”, sou um 
mutilador de gênero.

Existem inúmeros indivíduos transgêneros/trans-
masculinos que são homossexuais, por exemplo. São esses 
indivíduos que furam os discursos médicos para obterem 
as mudanças corporais que desejam. Eles dizem exata-
mente aquilo que os médicos desejam ouvir. E os médicos 
por sua vez, “compram” o que está sendo dito e muitas ve-
zes sabem que aquele discurso não é verdadeiro. Não há 
detector de mentiras nas clínicas ou nos centros especiali-
zados para essa população.

Não há diagnóstico ou testes suficientes que caibam ou 
modelem os nossos desejos. Fora do ambiente médico-re-
gulador, esses indivíduos podem usar e abusar de diferentes 
papéis de gênero. Ainda que o “corpo vestido” nos informe 
um papel específico e uma performance sexual heterosse-
xual compatível, esses sujeitos vão ou podem experimentar 
ao longo de suas existências, diversas outras performances. 
O que se vê não necessariamente é o que se quer mostrar.

É nesta tensão do “me diga a verdade que eu quero 
ouvir, mesmo eu sabendo que ela é uma mentira”, que as 
pessoas transgêneras acabam se submetendo a manu-
tenção da patologização e do diagnóstico dos seus dese-
jos e ainda, que consequentemente, a equipe médica tam-
bém não repensa seu próprio discurso. Como garantir um 
atendimento integral, acolhedor, especializado, seguro e 
gratuito, se as pessoas forem contra a patologização da 
transexualidade?
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Por fim, retomo aqui a discussão de que inicialmente 
a institucionalização da assistência a pessoas trans foi as-
sociada ao modelo estritamente biomédico – diagnóstico: 
transtorno de identidade de gênero; tratamento: cirurgia de 
transgenitalização -, hoje a noção de saúde integral há que 
promover uma abertura para redescrições da experiência 
transexual. Este deslocamento exige em parte a proble-
matização da gramática normativa dos sistemas de saber 
dos especialistas, que consideram o “transexualismo” uma 
patologia, ou seja, o tido “transtorno de identidade de gê-
nero”– devido a não conformidade entre sexo biológico e 
gênero (ARÁN, 2006).

Nem todas as pessoas trans desejam as mesmas coi-
sas, desejos distintos fazem parte da condição humana, não 
são características específicas destas pessoas e nem capri-
chos. Algumas pessoas trans se encaixam nesse script bio-
médico e devem ter seus direitos garantidos e respeitados. 
Todavia, existe uma multidão trans, incluindo as pessoas 
transmasculinas, que não se encaixam nesse script e que 
por razões distintas não conseguem sequer procurar servi-
ços em saúde específicos. Muitas dessas pessoas não têm 
as cirurgias de redesignação sexual como meta para vive-
rem sua transexualidade, elas já o vivem. 

Uma das razões encontradas nos discursos de alguns 
homens trans militantes, por exemplo, é a de se recusarem 
a buscar esses serviços, pois não querem compactuar com 
o diagnóstico que os classificam como doentes mentais e 
que delimitam suas sexualidades. Algumas dessas pessoas 
constroem suas próprias redes de cuidado - os videologues 
podem ser prova disto também - de maneiras diferentes e 
às vezes até funcionais, mas outras tantas ficam à mercê da 
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própria sorte e arriscam suas vidas. Essas pessoas também 
merecem e devem ter acesso à saúde garantido.

Existe um forte temor por parte de algumas pessoas 
trans, principalmente por parte daquelas que detém de pou-
cos recursos financeiros, por exemplo, de despatologizarem 
a transexualidade. Muitas dessas pessoas, quando pergun-
tadas se elas se consideram doentes, respondem que não. 
No entanto, essas pessoas sabem que para terem acesso ao 
“tratamento hormonal” e a outras tantas outras modifica-
ções corporais desejadas, elas precisam reforçar estereóti-
pos e sempre que necessário, afirmarem e confirmarem que 
passam por sofrimentos e que são “anormais” ou doentes.

Há uma grande disputa em evidência dentro da pró-
pria comunidade trans, quando se trata de transexualida-
de e do movimento ativista internacional e nacional pela 
sua despatologização. Existe uma parcela de pessoas 
trans brasileiras que não quer ter seus direitos tomados, 
pois muitas destas dependem exclusivamente do SUS 
(Sistema Único de Saúde). A despatologização da transe-
xualidade e o não reconhecimento dela enquanto doença 
poderia tirar as chances dessas pessoas de conseguirem 
realizar suas adequações.

O que muitas dessas pessoas desconhecem é que sim, 
é possível falar/lutar pela despatologização da transexua-
lidade e ainda assim conseguir acessar as diferentes alter-
nativas que ela oferta. Um clássico exemplo dado nas dis-
cussões do movimento ativista pela despatologização TT 
no Brasil e o SUS, é o da gravidez. Gravidez possui um CID 
(Código de Doenças Internacional), e mesmo assim, pessoas 
grávidas conseguem assistência médica no SUS uma vez 
que a gravidez não é mais considerada uma enfermidade.
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Esse diálogo ainda é muito delicado dentro da pró-
pria comunidade, pois além do fato mencionado acima, 
existe também receio por parte de algumas pessoas 
trans de não encontrarem uma forma de justificarem 
para suas famílias ou amigos/as e parceiros/parceiras 
sua transexualidade. Algumas pessoas se sentem segu-
ras a respeito de viverem suas novas vidas com “res-
paldo médico”. Elas acreditam que para aqueles/aquelas 
que estão “de fora” da experiência transexual, a doença 
seja mais suscetível à compaixão, a compreensão, do 
que o desejo. A doença é muitas vezes digna de compai-
xão, a autodeterminação, não.

O que está presente em campanhas internacionais e 
cresce no cenário nacional, ainda que estejamos vivendo 
hoje um momento político fascista e ilegítimo em nosso 
país, é a desvinculação da realização de modificações cor-
porais e o acesso à mudança judicial de nome e sexo. Isso 
precisa ser feito sem perda das condições ainda limitadas 
e com a possibilidade de ampliação do acesso aos serviços 
de saúde existentes e da constituição de novos, dispondo 
de profissionais capacitadxs, vinculadxs ao ideário que 
norteia o SUS em sua constituição original e com condi-
ções para fazerem seus trabalhos.

Despatologizar tão somente legalmente, sem ter as 
condições de manutenção/ampliação do acesso ao SUS, 
quando há no país forças políticas golpistas desejando o seu 
desmantelamento, há de se pensar conjuntamente formas 
de se garantir o pagamento dos salários em dia de diversxs 
profissionais e de fortalecer campanhas de recrutamento 
de novxs profissionais aliadxs a causa trans. Não atuar sob 
essa perspectiva, é avançar em direção ao passado, reite-
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rando a histórica exclusão de minha população dos modelos 
de atenção em saúde disponíveis, independentemente do 
grupo geracional ao qual essa pessoa trans* pertença.
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Límites y retos de los 
discursos de “atención a 
la diversidade”. Apuntes 
para lá reflexión desde 

el caso español

Gracia Trujillo

La cuestión no es qué política aplicar a qué sexualidad, sino cómo 

el funcionamiento desconocido de la sexualidad puede permitir que 

reconsideremos la educación.

Deborah Britzman (2005, p. 73)

Las personas son diferentes unas de otras.

Eve Sedgwick (1990, p. 22)

   

La introducción de cuestiones relativas a la llamada 
“atención a la diversidad” en el contexto del Estado español ha 
sido una tarea compleja y larga, inconclusa, que ha sido po-
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sible, y así continúa, gracias a la presión de los movimientos 
sociales, las negociaciones en el ámbito político, la puesta en 
marcha de políticas públicas y las recomendaciones europe-
as, entre otros factores. No ha sido fácil ni mucho menos pero, 
y este es el argumento que desarrollaré aquí, hay que seguir 
avanzando más allá: estos discursos y prácticas son necesarios 
pero no suficientes. Además, y según se están desarrollando, 
tienen una serie de implicaciones, que hacen urgente el análisis 
acerca de en qué términos el género y la sexualidad (o mejor, 
los géneros y las sexualidades, en plural) han sido y están sien-
do actualmente “añadidos” en los planes educativos (o, más 
bien, suprimidos, en el contexto político español actual con el 
Partido Popular, de ideología conservadora, en el Gobierno) y 
qué estereotipos se pueden estar reforzando. En estas páginas 
reflexiono sobre las posibilidades y límites que estas nociones 
(liberales) de diversidad y reconocimiento de las diferencias 
tienen en el ámbito educativo y en la política actual, y qué apor-
taciones se vienen realizando desde las denominadas pedago-
gía(s) feministas, decoloniales, cuir/queer (o transviadas si se 
prefiere para el contexto brasileño), y los retos que plantean1.

Escuela y heteronormatividad

El espacio educativo es, como sabemos, clave en los 
procesos de socialización, y tiene un papel fundamental, 
junto con los medios de comunicación, en la construcción de 
subjetividades. En esa construcción pueden influir múltiples 

1 Este capítulo continúa la reflexión que inicié en otro trabajo, publicado en 2015: “Pen-
sar desde otro lugar, pensar lo impensable. Hacia una pedagogía queer”, en Monográfi-
co sobre Cuerpos, deseos y educación, coordinado por Anderson Ferrari, en Educaçao e 
Pesquisa, Revista de Educação da USP, Universidade de São Paulo/Brasil, p. 1527- 1540.
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variables como la sexualidad, el género, la raza, la etnia, la 
diversidad funcional, la edad, etc. Las identidades genéri-
cas y sexuales son algo relevante para todxs: alumnado (y 
profesorado) y sus familias, es decir, no sólo “afectan” a las 
mujeres, las personas no heterosexuales o las trans*. Las
identidades, no está de más recordarlo, son una construc-
ción histórica y social, no son esencias sino elementos con-
tingentes, ni homogéneos ni fijos. Y, como señaló Foucault 
(1978), están atravesadas por relaciones de poder. Si anali-
zamos el conjunto de posibles identidades de los sujetos, la 
“diferencia” está en si estas son más o menos las dominan-
tes o hegemónicas. En relación a la sexualidad, el conjunto 
de prácticas a las que nos referimos con la etiqueta de “he-
terosexualidad” ha sido históricamente construido como lo 
natural y, por tanto, legítimo, visible y asociado a derechos. 
Al mismo tiempo, la masculinidad hegemónica (heterose-
xual) se enseña y construye en oposición al “otro”, o la “otra”, 
el o la diferente: las mujeres, los gays... Estos son algunos 
de los valores que se tienden a (re)producir en la escuela: la 
heterosexualidad obligatoria, el sexismo, el racismo, la ho-
mofobia. Una escuela que es, al mismo tiempo, un ámbito 
privilegiado para prevenir las posibles violencias asociadas 
a ellos, como mostré en otro trabajo (TRUJILLO, 2011).

El ámbito educativo es, en general, un espacio todavía 
hoy hostil al alumnado diferente y esto, tristemente, es un 
elemento compartido en diferentes contextos como el es-
pañol y el brasileño. Pensando en las sexualidades, no exa-
geramos si decimos que la escuela es una máquina del ré-
gimen heteronormativo (y clasista, y racista, y capacitista…
etc). Michael Warner (1993, p. xxi) describe la heteronorma-
tividad como “los procesos normalizadores que mantienen 
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la heterosexualidad como la forma elemental de asociación 
humana, como el modelo de las relaciones entre los géneros, 
como la base indivisible de toda comunidad y como los me-
dios de reproducción sin los cuales la sociedad no existiría”2. 
En educación, como en el resto de ámbitos, la presunción 
de heterosexualidad funciona para todos los integrantes 
de la comunidad educativa, no se escapa nadie. Esto hace 
que se obligue a lxs no heterosexuales a tener que “salir del 
armario”, a hablar de sexualidad, como diría Jeffrey Weeks 
(1992), para evitar tener que inventar una vida paralela o 
dar la sensación de que hay algo que ocultar; la otra opci-
ón es permanecer en el silencio (el famoso doń t ask, doń t 
tell, no preguntes, no digas). Esta lógica sitúa a las sexuali-
dades no hetero(normativas) en el terreno de la excepcio-
nalidad, como un “caso” exótico, diferente, a “descubrir” o, 
peor todavía, que puede ser “revelado”, con intenciones no 
precisamente agradables. Como si fuera un secreto con el 
que chantajear a alguien, un/a profesor/a o un/a compañera 
de clase. La sexualidad (y la homofobia), queda circunscrita, 
de esta manera, a una cuestión individual, cuando sabemos 
que, muy al contrario, no es algo solamente personal sino 
que tiene una dimensión social y política (LOURO, 2000).

Sin embargo, y pese a su importancia, la educación no 
habla, en general, del cuerpo ni de sus placeres, como tam-
poco lo han hecho históricamente, en general, las Ciencias 
Sociales o las Humanidades. Como ha señalado Luiz Paulo 
Moita, “en la clase entran cuerpos que no tienen deseo, que 
no piensan en sexo o que son, especialmente, desexualiza-
dos para entrar en ese recinto, como si el cuerpo y la mente 

2 Mi traducción del inglés.



Seção 111 | 315

existieran aisladamente uno del otro o como si los significa-
dos, constitutivos de lo que somos, aprendemos y sabemos, 
existiesen de forma separada de nuestros deseos” (2008, p. 
126)3. Y lo mismo podemos decir de los cuerpos de lxs do-
centes, que “son construidos como si no tuviesen deseo se-
xual” (MOITA, 2008, p. 126). El cuerpo en realidad funciona 
como un texto (social), que dice y sobre el que vamos escri-
biendo cosas y desde el que nos relacionamos con el mundo 
que nos rodea, algo aplicable a todos los docentes.

En la escuela, además, hay diversos cuerpos y dese-
os no heteronormativos, impensables, invivibles (BUTLER, 
1993); entre estos últimos, los cuerpos trans* no sólo sufren 
más violencias que otros, sino que muestran cómo la propia 
construcción del género como algo binario es ya en sí mis-
ma una violencia que genera múltiples exclusiones. Nues-
tros cuerpos están atravesados y marcados, asimismo, por 
otros factores como la clase social, el color de la piel, la edad, 
la cultura… Y esto es algo a no perder de vista: olvidar los 
cuerpos naturaliza los ideales corporales de raza como blan-
quitud, de género como masculinidad, y de sexualidad como 
heterosexualidad (MOITA, 2008, p. 126). Ese eclipsamiento 
del cuerpo no quiere decir, sin embargo, que la escuela no 
produzca identidades corporizadas; se trata de una de las 
instancias principales de reproducción, producción y orga-
nización de las identidades sociales de forma generizada, 
sexualizada y racializada (LOURO, 1997, p. 85; MOITA, 2008, 
p. 127). El sistema educativo (re)produce la heteronormati-
vidad (y el sexismo, y el racismo), a través de los discursos 
y las prácticas que fabrican sujetos e identidades, aunque 

3 Traducción mía del original en portugués.
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también hay experiencias y prácticas de agencia y resisten-
cia de los sujetos. En definitiva, la escuela es una instituci-
ón heterosexual, heteronormativa y heteronormalizadora 
(WARNER, 1993).  De ahí la necesidad urgente de continu-
ar haciendo un trabajo crítico y de seguir deconstruyendo 
los discursos y sus silencios desde los ciclos iniciales de la 
educación (si es posible desde Infantil mejor); después ya 
empieza a ser tarde4. La productividad de las teorizaciones 
queer reside, de hecho, en este doble impulso de producción 
y desconstrucción.

Como apunta Daniel Borrillo (2001, p. 13), “como la xe-
nofobia, el racismo o el antisemitismo, la homofobia es una 
manifestación arbitraria que consiste en señalar al otro como 
contrario, inferior o anormal”. Los espacios educativos, y el 
profesorado, deben contar con herramientas para prevenir 
y evitar las desigualdades, las discriminaciones y las dife-
rentes formas de violencias (verbales y físicas) existentes 
hacia el alumnado diferente. Y digo diferente y no diverso, y 
aprovecho para señalar que es en el primero término (dife-
rencia) donde está contemplada la cuestión del poder, de las 
jerarquías, frente al segundo (diversidad), que se pretende 
inclusivo y acaba, bajo ese término “paraguas”, difuminando 
esas cuestiones, como intentaré mostrar más adelante. En 
la construcción de las subjetividades de nuestro alumnado 
queer/cuir, el rechazo, los silencios e invisibilidades, y las 
imágenes y etiquetas negativas tienen un impacto brutal, 
como lo tiene el miedo constante a la injuria, del que habla 
Didier Eribon (2001). No obstante, en los cuerpos y sujetos 

4 A este respecto, véase el trabajo pionero de Mercedes Sánchez Sáiz dedicado a la 
Educación Infantil (2010).
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marcados, existe, como explica Judith Butler (1993), la posi-
bilidad de la resignificación del insulto.

Los discursos de “atención a la diversidad”: 
la experiencia a este lado del océano.

En el contexto del Estado español, fue a partir de los 
años noventa cuando las organizaciones políticas de les-
bianas y gais (las letras T, B e I no estaban incluidas toda-
vía) comenzaron a llamar la atención sobre cuestiones tales 
como la falta de educación sexual y la existencia de actitu-
des homófobas en las escuelas, con diferentes planteamien-
tos (más de carácter asistencial en el caso de los colectivos 
de gays y lesbianas de corte identitario, y de crítica radical 
en los grupos radicales o queer). Ha habido, en España, dos 
leyes importantes con respecto a la inclusión de la diversi-
dad en la educación, ambas aprobadas con el Partido So-
cialista (PSOE) en el Gobierno: la LOGSE, Ley de Ordena-
ción General de Sistema Educativo (1/1990), que incorporó 
cuestiones relacionadas con la “atención a la diversidad” por 
primera vez en nuestro sistema educativo y la LOE, la Ley 
Orgánica de Educación (2/ 2006), que contemplaba la di-
versidad afectivo-sexual del alumnado y de sus familias, e 
introdujo la asignatura de “Educación para la ciudadanía”, 
diseñada para los niveles de primaria y secundaria a raíz 
de una recomendación del Consejo Europeo (TRUJILLO, 
2009). La idea, como se defendió entonces, era enseñar esta 
materia e incluir las cuestiones de diversidad en el currículo 
de manera transversal en todas las asignaturas, ciencias in-
cluidas. Actualmente, la ley aprobada por el Partido Popular 
(PP), la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
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Educativa (2014) ha suprimido esta asignatura del currículo 
escolar, y toda mención a la diversidad sexual (y otras como 
la funcional, cultural, corporal…); la única alusión a la diversi-
dad que aparece en la ley es la referida a los estudiantes con 
problemas de rendimiento. Así estamos a día de hoy.

En la LOE se hacía, por primera vez, referencia explíci-
ta a la diversidad sexual en el ámbito educativo. Esta ley, en 
su preámbulo, concretaba lo siguiente: “Entre los fines de la 
educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad 
y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en 
el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, 
el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la 
valoración crítica de las desigualdades que permita superar los 
comportamientos sexistas”.  Se hacía necesario, por tanto, in-
cluir formas de actuación que tuvieran en cuenta la diversidad 
afectivo-sexual del alumnado y de sus familias. También en la 
LOE se establecía en su artículo 91 que “se reconocerá la labor 
didáctica del profesorado que atienda al desarrollo afectivo del 
alumnado y que contribuya al respeto, la tolerancia y la liber-
tad”. Asimismo, su artículo 102 aludía a la necesidad de forma-
ción permanente del profesorado: si los y las docentes no están 
formados de cara a una realidad educativa compleja, difícil-
mente podrán hacer de esa escuela un espacio más inclusivo. 

La diversidad sexual estaba, por tanto, incluida en la 
ley. Sin embargo, creo que, por una parte, la inclusión cons-
tituye solamente una primera fase, y, por otra, necesitamos 
analizar la forma en que estas cuestiones se están conside-
rando, sus límites, y la lógica política que está detrás de ellas.

Al analizar la incorporación del género y la diversidad 
sexual en el sistema educativo, una de las primeras cosas 



Seção 111 | 319

que convendría hacer es referirnos a las diversidades de gé-
neros y de sexualidades, en plural, ya que son múltiples. Es 
necesario analizar las complejas relaciones entre ambos, y, 
al mismo tiempo, estudiarlos por separado, como Gayle Ru-
bin (1984), entre otras teóricas feministas y queer ya apuntó 
en los años ochenta: tienen elementos comunes, pero tam-
bién difieren en cuanto a las discriminaciones y la forma en 
que éstas se pueden experimentar. Hay numerosas y com-
plejas cuestiones en torno a la interacción entre el género y 
la sexualidad, y sobre el control y la vigilancia de las mis-
mas desde diversas instancias (entre ellas la escuela). En el 
discurso de “la diversidad”, se echa de menos también una 
perspectiva interseccional al analizar géneros y sexualida-
des y cómo están atravesados por otras variables como la 
clase, la cultura, o la etnia (aspecto importante este último 
si pensamos en el alumnado gitano en las aulas españolas).

Por otra parte, la diversidad sexual parece, en gene-
ral, no escapar a la lógica binaria: el género entendido como 
hombre vs. mujer, y como sinónimo de sexo. De esta mane-
ra, lo que estamos observando estos últimos años es que el 
potencial crítico de la categoría género está siendo desac-
tivado, al tiempo que se refuerzan las conexiones naturali-
zadas entre el sexo, el género, la opción sexual, la identidad 
de género, etc. Lo mismo sucede con la multiculturalidad: 
al sumar un vector de opresión a otro (soy una persona de 
clase media y blanca y mujer y etc.) se corre el riesgo de ter-
minar convirtiendo las identidades en elementos esenciales 
y no contingentes una vez más, y de reproducir los estere-
otipos. En otras palabras, la interseccionalidad leída de esta 
manera estaría reforzando el discurso y las nociones de re-
presentación y ciudadanía liberales, no las radicales. Como 
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apunta Eric Rofes, en un trabajo que integra la interesante 
compilación titulada Pensando queer. Sexualidad, cultura 
y educación (2005), “fundamentalmente, se trata de una 
cuestión de participación democrática en la esfera pública. 
Cuando decimos que “valoramos la diversidad”, ¿nos referi-
mos a que creamos lugares donde las personas de diferente 
género, raza, clase e identidad sexual pueden juntarse y tra-
er consigo los atributos sociales y culturales que los definen 
como diferentes, inusuales, transgresivos? ¿O queremos 
decir que os gusta la idea de la diversidad pero, en la prác-
tica, tendemos a encubrir, silenciar, desexualizar, enderezar 
e ignorar las diferencias culturales? (ROFES, 2005, p. 145)5.

Las cuestiones de diversidad incluidas en los planes 
educativos suelen responder asimismo a una matriz hetero-
sexual y blanca. La raza se incluye, la mayoría de las veces, 
como algo “exótico” que debemos “tolerar”, más que respetar, 
que sería lo interesante. Y esto no es una cuestión superficial: 
el sistema educativo, como veíamos anteriormente, es uno 
de los principales ámbitos que tenemos que tener en cuen-
ta al analizar las configuraciones identitarias. La escuela es 
un agente de socialización clave y es central en cuanto a la 
transmisión de los roles, expectativas, modelos... Estamos 
manejando aquí una serie de diferencias reguladas, junto con 
una constelación de voces no articuladas, excluidas; se hace 
necesario, por tanto, superar los límites y las fronteras de un 
discurso de la diversidad normalizada y trabajar en la defensa 
de la legitimidad y el respeto a las diferentes diferencias.

En esta línea, no parece suficiente añadir contenidos 
lgtbi al currículo de diversidad multicultural. El argumento al 

5 El subrayado aparece en el original.
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respecto aquí, con el que me he ido encontrando en diferentes 
trabajos, es que la ausencia de representaciones tiene efectos 
negativos, injuriosos, y su inclusión es el remedio contra la 
homofobia y el prerrequisito para la autoestima y la existen-
cia segura del alumnado no hetero en la clase. Sin negar la 
importancia de esos efectos negativos, sino todo lo contrario, 
creo que debemos ir más allá y analizar cómo la homo-lesbo-
-transfobia se presenta así como un problema de representa-
ción, un efecto de la ausencia de imágenes de personas trans, 
lesbianas y gays, o de la distorsión de las mismas. Frente a 
este borramiento o representación negativa, la estrategia de 
los grupos lgtbi mainstream es la de demandar representa-
ciones más reales y positivas (cuestión compleja esta de qué 
se considera real y positivo, en la que no todo el mundo está 
de acuerdo). La homofobia sería un problema de ignorancia, 
radicaría en el hecho de no conocer gente no heterosexual; 
al conocerlos, la gente se da cuenta de que son “normales”, y 
este es el final feliz de la discriminación. Otra lectura es que, 
aunque la homofobia no pueda ser erradicada a través de la 
inclusión de estas (otras) representaciones en los currícula, 
al menos estas imágenes ofrecen modelos y autoestima para 
los estudiantes no heterosexuales (LUHMANN, 1998).

Otro debate que me parece clave aquí, en relación con el 
punto anterior, es el que tiene que ver con la visibilidad. Des-
de los colectivos lgtbi (de carácter moderado, identitarios) se 
defiende la necesidad de salir del armario, de ser visibles, en 
ocasiones a toda costa, mientras los planteamientos cuir/
queer critican las políticas identitarias y, al mismo tiempo, 
defienden la visibilidad in your face (DE LAURETIS, 1991). En 
esta línea, podemos plantearnos no salir del armario, o al me-
nos no hacerlo en los términos que se esperan. Leyendo sobre 
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estos temas de sexualidades en las aulas, una de las ideas que 
aparece como uno de los pánicos que compartimos muchos 
profesores lesbianas, gays y trans* es que te pregunten, en 
medio de la clase, si eres lesbiana, por ejemplo, y no aciertes 
a dar la mejor respuesta (difícil hacerlo en clave queer en esa 
situación, para lo que se necesitaría algo de tiempo), o llegar 
al centro y encontrarte un grafitti insultante y cosas así.

En este sentido, la crítica central que se ha hecho al dis-
curso de la diversidad es que no supone un cambio estructural 
(TALBURT, 2005), que deja la (hetero)norma intacta. Se trata 
de un discurso de corte liberal sobre las “minorías sexuales”, 
que tienen necesidades especiales y requieren atención espe-
cífica, ayuda y tolerancia, en el marco de la igualdad. Una de 
las ideas que aparece de manera reiterada en este tipo de dis-
curso es la necesidad de normalizar la homosexualidad, que 
a mí personalmente siempre me ha horrorizado. Esta práctica 
viene a reforzar al final tanto la propia heterosexualidad como 
la anormalidad del deseo hacia personas del mismo sexo, es 
decir, se mantienen los estereotipos, los binarismos, la pato-
logización de la homosexualidad, y la idea de que es un pro-
blema personal (QUINLIVAN e TOWN, 1999). Como apunta 
Rofes, en su análisis sobre el género, el sexo y los profeso-
res varones gays, crítico con el cambio que supone la política 
identitaria en educación: “hemos ganado un acceso limitado a 
las aulas a cambio de negar las auténticas diferencias de mu-
chas relaciones de hombres gays con los roles de género, las 
culturas sexuales y los modos de parentesco y aquellos de la 
hegemonía heteronormativa” (ROFES, 2005, p. 158). Y esto 
podemos pensarlo, creo yo, no sólo en relación con los hom-
bres gays, sino con el conjunto de las sexualidades disidentes 
de la heteronormatividad.
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Todas estas cuestiones nos llevan a interrogarnos so-
bre la política del reconocimiento (y si es suficiente). La cen-
tralidad, todavía hoy, de la heteronormatividad dentro de los 
marcos progresistas (como los dicursos de la diversidad) es 
posible a través de la normalización inclusiva de posiciona-
mentos lgtbi como un conjunto de identidades discretas y 
discernibles que pasan a ser “aceptables”, siempre y cuan-
do se ajusten a ciertos modos de sujeción relacionados con 
construcciones sociales claves como la familia y la nación. 
Las politicas de la diversidad sexual, que muy a menudo 
contienen una visión idealizada de ésta, se enfrentan al mis-
mo problema que el multiculturalismo, cooptado por la idea 
implícita de universalidad que clausura todo lo que significa 
“diferencia”. Esta perspectiva asumió que las diferentes di-
mensiones de poder operan como un set de diferencias fi-
jas y acumulativas, sin considerar los modos particulares, 
contradictorios y no analizados en los que esas dimensiones 
de poder interseccionan. Partiendo de que las teorizaciones 
queer giran en torno al cuestionamiento de los límites, te-
nemos que ser conscientes de los peligros de celebrar el re-
conocimiento sin criticar las asunciones liberales implícitas, 
y de los límites que cercan el marco epistémico de lo que 
puede ser conocido, clausurando el análisis acerca de cómo 
los cuerpos y sus placeres pueden ser pensados.

Epistemologías críticas 

Desde las pedagogías queer/cuir/transviadas, femi-
nistas, y los estudios culturales foucaultianos se lleva ha-
ciendo un trabajo muy importante desde hace tiempo disec-
cionando el ámbito educativo como espacio de reproducción 
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de relaciones de poder. Al mismo tiempo, las pedagogías 
queer han realizado una crítica fundamental a las prácticas 
de normalización que se dan en el ámbito de las sexuali-
dades. A esta intersección se le ha denominado pedagogía 
queer/cuir, un campo que cuenta ya con cierto desarrollo en 
los últimos años. En el contexto del Estado español, hasta 
donde yo conozco, no hay sin embargo muchos trabajos 
que intenten mirar y pensar el ámbito educativo desde esa 
encrucijada; los temas de educación se trabajan, en enorme 
medida (no exentos de dificultades con las instituciones), 
desde el discurso de la diversidad y la política identitaria lg-
tbi. Sigo pensando (y este texto lo estoy revisando en Octu-
bre de 2017) que los planteamientos queer han “perturbado” 
poco (todavía) las teorías y prácticas educativas en el con-
texto ibérico. Mucho nos queda por recorrer todavía.

En estas páginas entiendo el término queer/cuir/trans-
viado como diferente, inapropiado, insubordinado, rarx, no 
normal, no como simplemente “alternativo”, cool, moderno, 
anglo, o como una abreviatura de “lesbianas, gays, transe-
xuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales”. Entonces, 
y como se pregunta Guacira Lopes Louro, ¿cómo pueden los 
saberes queer, intrínsecamente subversivos y provocado-
res, articularse en campos tradicionalmente normalizado-
res y disciplinadores como la Educación? (LOURO, 2012, p. 
363). Queer alude a un conjunto de saberes (más que a un 
corpus teórico sistematizado y acabado) y a una disposici-
ón política. Se trata de un movimiento post- identitario, que 
mantiene una posición crítica sin negar la labor de los iden-
titarios, ni romper con ellos, pero que supone un cambio de 
mirada, epistemológico. Las prácticas y teorías queer hacen 
más hincapié en las prácticas que en las identidades, y cues-
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tionan los binarismos sobre los que se asienta el saber y la 
cultura dominantes (LOURO, 2012, p. 367). 

Los saberes queer cuestionan la supuesta coherencia 
de las identidades “gay”, “lesbiana”, “transexual”, haciéndolas 
sospechosas, evidenciando y desmantelando los procesos 
regulatorios de la formación y categorización de los suje-
tos. Las prácticas, historias y experiencias queer cuestionan 
los límites de las identidades de género y sexuales, que no 
son esencias, y que están atravesadas por otras (TRUJILLO, 
2009). Podemos queerizarlas, o complicarlas (ver KOPEL-
SON, 2002, p. 24). En mi clase, por ejemplo, y para evitar ser 
vista como la lesbiana, sin más, les hablo de mi participaci-
ón en una asamblea del movimiento 15M (también conoci-
do como “Spanish revolution”), de mi activismo feminista, 
ecologista, ciclista, del privilegio de ser blanca, del que no 
nos damos cuenta, etc. Es mi manera de exceder el espacio 
en el que se me sitúa, desbordándolo con una lista de otras 
categorías. Más que analizar y representar a sujetos out and 
proud, una pedagogía queer persigue, sin desmerecer a los 
anteriores, la proliferación infinita de nuevas identificacio-
nes. O, como apunta Kopelson (2002, p. 30), “hacer visible 
algo que todavía no hemos visto”.

En la búsqueda de respuestas a mis preguntas e in-
quietudes sobre todas estas cuestiones, las lecturas y prác-
ticas políticas queer, postmodernas y feministas han sig-
nificado contar con una muy buena caja de herramientas 
para analizar, de otra manera, qué entendemos acerca del 
género, la sexualidad, la identidad, el discurso y el cuerpo, 
para analizar la construcción de las subjetividades, el papel 
del deseo, etc. En los últimos años, han significado un giro 
copernicano en nuestra manera de pensar, de movilizarnos, 



326  |  Seção 111

Límites y retos de los discursos de “atención a la diversidade”. 

Apuntes para lá reflexión desde el caso español

de investigar e incluso de enseñar… esto último lo estamos 
intentando, al menos.

Transviando la escuela

Queer hay que entenderlo como un adjetivo y como 
movimiento, acción… como un verbo: queerizar, transviar, 
la escuela, la clase, el conocimiento, las metodologías (y los 
movimientos sociales, el espacio público y un largo etcé-
tera). Una pedagogía queer, como apunta Luhman (1998) 
debería ir más allá de la incorporación del contenido lgtbi y 
coeducativo en los currícula y de la preocupación sobre la 
búsqueda de estrategias de enseñanza que hagan ese con-
tenido más accesible para el alumnado, aunque muchas ve-
ces sea inevitable moverse entre la urgencia de la práctica 
cotidiana (¿pero cómo llevamos todo esto a la práctica edu-
cativa en el aula?) y el análisis y la reflexión. 

En relación con esta última, los puntos centrales a la 
hora de queerizar la educación serían el cuestionamiento de 
la normalidad, la disolución de los binarismos, y la formación 
de alianzas, de redes (QUINLIVAN e TOWN, 1999). Si la pe-
dagogía queer está comprometida con la práctica radical de 
deconstruir la normalidad, esto significa que no puede nece-
sariamente reducirse a enseñar para o sobre sujetos queer 
(BRITZMAN, 1995). Además, el rechazo a cualquier norma-
lización, sea racista, sexista o la que sea, necesariamente 
tiene que ser parte asimismo de la agenda queer.  Como nos 
recuerda Luhmann (1998), una mirada queer transgrede 
precisamente los límites entre lo queer y lo “normal” (léase 
heterosexual), por un lado, al descifrar los contenidos y sub-
textos queer en las narrativas heterosexuales y, por otro, al 
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apuntar el solapamiento entre las prácticas homo y hetero-
sexuales. Las teorizaciones queer insisten en que las sexua-
lidades no heterosexuales son simultáneamente marginales 
y centrales, y que la norma heterosexual necesita de la des-
viación homosexual para existir.

Esta batalla por derribar los binarismos, mujer-hombre, 
homosexual-heterosexual es otro de los puntos clave.  La dife-
rencia, como señaló Fuss (1991), es la condición necesaria para 
la identidad. Foucault ya argumentó en su Historia de la sexu-
alidad que la construcción del sujeto burgués está basada en 
la contraposición heterosexual-homosexual. La heterosexuali-
dad como régimen político se refuerza a través de las múltiples 
violencias homófobas, de las desigualdades de tipo social y le-
gal, y de los gestos de tolerancia a lesbianas y gays, “diferentes 
pero iguales”. Para Fuss, queer, como término, señala no sólo 
la perturbación de la normalidad heterosexual por un lado, y el 
desafío por otro, sino que persigue “llevar la oposición hetero/
homo al punto del colapso” (FUSS, 1990, p. 1).

Los saberes queer resisten ante el deseo de autoridad 
y de certezas definitivas, ante un conocimiento sin contra-
dicciones, sin dudas. La educación es mucho más que trans-
mitir conocimientos: tiene que ver con la creación de una 
nueva condición de conocimiento, de una disposición de 
aprendizaje original, diferente. Aprender sobre el contenido 
es diferente a aprender desde él, engloba el proceso menos 
predecible y más “lioso” de pasar a estar implicada en el co-
nocimiento (LUHMANN, 1998). Queer, en definitiva, es “una 
manera de conocer, más que algo a ser conocido” (KOPEL-
SON, 2002, p. 25)6.

6 Mi traducción del original en inglés. 
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Y al hilo de la cuestión de la duda metodológica, al-
gunas de las cuestiones que me planteo son las referidas a 
cómo trabajar desde una pedagogía queer cuando no ha ha-
bido en este contexto, ni hay todavía, o es muy precario, un 
recorrido sobre temas de sexualidad, lgtbi, y mucho menos 
queer. En mi caso, y el de tantos docentes, intentar queerizar 
la educación en la situación actual es todo un reto; tal vez 
no sea necesario pasar por esa “fase” para plantear cues-
tiones queer, y que en estos contextos de ausencias pueda 
ser, paradójicamente, más fácil comenzar a hablar de ciertos 
temas, desde esa otra mirada, queer, sin tener que batallar 
contra un corpus de estudios ya más institucionalizado…  En 
relación con este punto, me parece interesante la propues-
ta que hace Karen Kopelson (2002), de una combinación 
de ambas, la política identitaria y la pedagogía queer, como 
manera - también - de huir de la lógica (binaria) de la una en 
oposición a la otra. En realidad, esto es lo que puede suceder 
(y sucede) en muchos centros escolares, que la política iden-
titaria y las prácticas y saberes queer se trabajen en parale-
lo. Susan Talburt (mencionada en este trabajo de Kopelson, 
2002, p. 18), nos advierte, refiriéndose al contexto estadou-
nidense, que “la identidad, la voz y la visibilidad”, continúan, 
pese a todos los retos postestructurales, manteniéndose en 
los enfoques del trabajo académico de y sobre lesbianas, 
gays y trans* a través de numerosas disciplinas. Además, 
las prácticas transgresoras y subversivas también pueden 
obviamente tener límites, como todas las propuestas.

El reto es, en definitiva, cómo incorporar las aportacio-
nes queer a nuestra práctica educativa, al tiempo que esta 
misma nos hace reflexionar sobre las cuestiones centrales 
de las teorías queer. En un contexto en el que todavía nos 
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encontramos con muchas dificultades y hostilidades de va-
rios tipos (entre ellas, institucionales) hacia todos estos te-
mas, creo que es necesario y urgente seguir incidiendo en 
la necesidad de formación del profesorado y el trabajo en 
red(es); en muchas ocasiones estamos bastante solxs en 
nuestros centros y es fundamental el apoyo, la colaboraci-
ón, crear proyectos, poner en común experiencias e ideas, 
sumar energías colectivamente. Lo que sí creo, aquí sin nin-
guna duda, es que lxs docentes no podemos esperar a que 
los cambios nos vengan de la mano de las políticas públicas 
o de las leyes y proyectos educativos para actuar. La escuela 
no sólo debe ir en paralelo a los retos y problemáticas de la 
realidad social (entre otros, los recortes a la enseñanza pú-
blica), sino que deberíamos adelantarnos, ser uno de los es-
pacios que lidere el cambio político y social y el pensamien-
to crítico. Nos va mucho en ello, vidas y futuro de nuestro 
alumnado incluidos.
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 Infância e 
cisheteronormatividade

Thayz Athayde

A cisnormatividade na infância: aspectos biopolíticos

Problematizar1 a afirmação “é uma menina, é um me-
nino” pode ser uma forma de apontar como os corpos de-
signados a esses gêneros precisam se comprometer a se-
guir aquilo que é esperado deles (LOURO, 2008). Ou seja, 
uma vez que foi anunciado que “é um menino”, os mecanis-
mos que produzem uma certa masculinidade dentro das 

1 “Problematizar significa aqui, nos termos de Michel Foucault, realizar um movimento 
de análise que possibilita compreender como um conjunto de práticas discursivas ou não 
discursivas faz ‘algo’ entrar no jogo do verdadeiro e do falso e, ao mesmo, tempo constitui 
este algo como objeto para o pensamento” (POCAHY, 2011).
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categorias normativas vigentes vão tentar produzir um 
corpo que siga tudo aquilo que é considerado adequado 
para ser um menino. Tal afirmação, que muitas vezes é dita 
antes mesmo do nascimento, cria uma série de situações 
que podem violentar corpos que não estão dentro das ca-
tegorias normativas sexuais e de gênero. É precisamente 
nesse momento em que muitas dessas expectativas são 
criadas em cima de corpos que não tem voz que gostaria 
de pensar esse texto: a infância. 

A produção dos discursos, como argumenta Michel 
Foucault (1988), possibilita que alguns especialistas (mé-
dicos, psicólogos, educadores) possam falar pelas crian-
ças, instituindo esses saberes como uma verdade (1988, p. 
32). Tomando a produção de discursos e saberes sobre a 
infância como uma forma de regulação dos corpos, que-
ro destacar também o percurso feito para que seja pos-
sível moldar esses corpos infantis através de uma lógica 
cis(hetero)normativa, uma vez que “[...] o que se interroga 
é a sexualidade das crianças, dos loucos e dos crimino-
sos” (FOUCAULT, 1988, p. 39). Nesse sentido, não apenas 
a sexualidade das crianças será interpelada, mas também 
a sua identidade de gênero fazendo com que o anúncio “é 
uma menina, é um menino” seja uma tentativa de implan-
tar compulsoriamente a cisgeneridade nesses corpos, jun-
tamente com a heterossexualidade como um artifício para  
que essa inteligibilidade funcione. 

Tomando a cisgeneridade como uma identidade no 
qual as pessoas se reconhecem com o gênero atribuído 
compulsoriamente ao nascer, também é necessário desta-
car a agonística da cisnormatividade, ou seja, a cisgenerida-
de como norma. A ideia do conceito vem para tensionar as 
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disputas dentro do campo da linguagem, dos movimentos 
feministas, LGBT e sociais de forma geral, para inserir um 
marcador sob aquilo que é visto como “natural”, “biológico”, 
“normal” pelas categorias normativas de gênero. Conforme 
analisado por Viviane Vergueiro Simakawa (2015, p. 46), a 
cisnormatividade é um elemento fundamental na coloniza-
ção de corpos e gêneros inconformes, pois o “conceito de 
cisgeneridade, formulado principalmente a partir de vozes 
gênerofalhas (que implica, frequentemente, em outros ’fra-
cassos’ normativos relacionados a marginalizações sociais), 
tem a potência das resistências dos corpos e identidades de 
gênero inconformes”.

É a partir dessas vozes consideradas “falhas” e 
subalternas que se encharca o pensamento desse texto. Não 
se trata, portanto, de uma tentativa de analisar e categorizar 
pensamentos para solucionar e explicar as questões de 
gênero e sexualidade na infância, mas de perguntar a partir 
dele as condições de possibilidade que fazem com que a 
ideia de infância e a cisnormatividade funcionem juntas de 
forma compulsória em vários corpos e vozes.

Portanto, mais que tentar solucionar a problemática 
da compulsoriedade das normas de gênero e sexualidade 
na infância, a ideia é questionar a partir de uma perspecti-
va transfeminista as condições de possibilidade que fazem 
com que as crianças sejam vistas a partir de um discurso 
que aponta a fragilidade infantil como uma forma de prote-
ção das crianças. Como esse tipo de discurso irá atravessar 
as vivências de gênero e sexualidade na infância? Rita Ri-
bes (2013, p. 324) argumenta que o “[...] lugar da criança na 
cultura naturalizou-se na perspectiva da recepção, ainda 
que se reconheça suas capacidades de contemplação ativa 
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e ressignificação”. A autora ainda destaca que é comum os 
adultos “apresentarem a cultura” para as crianças e quan-
do se fala sobre autonomia na infância é comum recorrer 
a “fragilidade infantil”. Fazendo uma relação com as ques-
tões de gênero, seria possível pensar que as crianças têm 
autonomia para manifestarem sua identidade de gênero e 
orientação sexual?

Dora Lilia Marín-Díaz (2010) analisa a produção da 
ideia de uma infância construída a partir de uma fragilida-
de e inocência que merece ser protegida, virando um “alvo” 
de muitas indústrias com intuitos comerciais, políticos, en-
tre outros. Contudo, essa ideia de infância desenha-se de 
vários jeitos e deve ser pensada de forma interseccional, já 
que algumas crianças podem ser mais protegidas ou sim-
plesmente ignoradas por serem marcadas socialmente por 
questões de raça, classe, gênero, sexualidade e corporeida-
de. A autora destaca que crianças negras e/ou pobres, por 
exemplo, nem ao menos são vistas como inocentes uma 
vez que são colocadas em um lugar de delinquência e hi-
persexualização. Portanto, a ideia de inocência na infância 
também tem um recorte de raça e classe. Elas represen-
tariam uma “ameaça” as verdadeiras crianças que devem 
ser protegidas: as brancas e ricas. Sendo a cisheteronor-
matividade aquilo que é esperado compulsoriamente dos 
corpos infantis, é possível pensar que corpos que escapam 
desse sistema também seriam uma ameaça? 

Fernando Pocahy pensou a ideia de dispositivo da 
idade como uma forma de compreender os corpos jovens 
ou idosos “desde a perspectiva de uma materialidade que 
encarna e desencarna e torna a encarnar os discursos que 
evidenciam o trabalho incansável inacabável e ficcional 
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das normas biopolíticas” (POCAHY, 2011, p. 199 e 200). Os 
aportes de Daniel Kerry dos Santos e Mara Coelho de Souza 
Lago (2016) sobre o dispositivo da idade, em que analisam 
de quais formas a biopolítica como estratégia do biopoder 
vão atravessar a faixa etária da chamada “terceira idade”, 
também são necessários para pensar a cisheteronormati-
vidade na infância. Se a velhice muitas vezes é vista como 
um espaço em que não há mais formas de produção, pro-
vocando tentativas de tornar corpos velhos em sujeitos 
produtivos socialmente (SANTOS e LAGO, 2016), é possí-
vel considerar que na infância as estratégias estarão mais 
voltadas a regular e administrar esses corpos em nome de 
uma vida, de algo que merece ser “protegido” para garan-
tir uma vida adulta “normal”. Se há uma preocupação para 
tornar a velhice produtiva, a pergunta a se fazer no âmbito 
da infância é como docilizar os corpos para que se tornem 
adultos produtivos. 

A faixa etária será vista como uma forma também de 
delimitar direitos e deveres, controlando e valorizando vidas 
(SANTOS e LAGO, 2016). Assim como a velhice, que pode 
passar a ser vista a partir de uma gestão de vida, faz-se ne-
cessário analisar se a cisheteronormatividade na infância 
poderia ser vista como um projeto para regular vidas. Quais 
foram as condições de possibilidade para a infância ser vista 
como algo a ser regulado e administrado, sobretudo quando 
se trata de gênero e sexualidade? O dispositivo da idade, tra-
tado por Pocahy (2011) e Santos e Lagos (2016) entende que 
a criação de faixas etárias e regras destinadas a populações 
específicas como uma forma de exercer a biopolítica. A idade 
pode ser vista como “como uma categoria política, histórica e 
contingente, assim como o gênero, a classe social, a sexuali-



338  |  Seção 111

Infância e cisheteronormatividade

dade ou a raça/etnia” (POCAHY, 2011, p. 206), que não deve 
ser vista de forma isolada, mas sempre com um olhar inter-
seccional junto com outras categorias políticas. 

No texto “Quem defende a criança queer?” Preciado 
(2013) mostra como funciona a defesa e proteção de um 
certo tipo de infância. Essa proteção paternalista parte do 
pressuposto que todos os corpos, inclusive os infantis, de-
vem se submeter a cisheteronormatividade. Para Preciado, 
a criança pode ser pensada como “[...] um artefato biopo-
lítico que garante a normalização do adulto” (2013, s/p). A 
equação sexo, gênero prática sexual e desejo devem seguir 
de forma coerente para que corpos infantis se tornem cor-
pos inteligíveis quando adultos.  

É com essa tônica que gostaria de pensar a cisheter-
normatividade como uma forma de construir uma noção de 
infância como foco de atenção regulatória. Posto que o biopo-
der utiliza de tecnologias do poder disciplinar e da biopolítica 
agindo de forma conjunta, sem que seja necessário excluir 
qualquer uma das duas: “A sexualidade está exatamente na 
encruzilhada do corpo e da população. Portanto, ela depen-
de da disciplina, mas depende também da regulamentação” 
(FOUCAULT, 2010, p. 212). Ou seja, a sexualidade é investida 
no corpo individual, na tentativa de “consertar” o corpo que 
não condiz uma sexualidade segundo as categorias normati-
vas vigentes. Esse corpo é investido de técnicas disciplinares 
para “recuperação” de uma sexualidade “regularizada”. Con-
comitantemente esse corpo vira uma espécie, um grupo que 
deve ser pesquisado e investigado quanto a causa do “desvio” 
sexual durante várias gerações (FOUCAULT, 2010).

Diante disso, pode-se pensar nas possíveis estratégias 
biopolíticas de investimento nos corpos. O corpo será inves-
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tido não apenas de uma forma individual e disciplinar, mas 
também como uma população no qual pertencem corpos que 
devem ser investigados, classificados, regulamentados, es-
pecificados, categorizados, que pode ser vista como uma for-
ma de investir e controlar as populações. Os corpos infantis 
também podem ser vistos como uma “população” que precisa 
ter uma atenção, afinal, é a partir desses corpos que será pos-
sível “formar” certas categorizações para a vida adulta. 

A atenção dada a infância para que ela seja protegida 
e tornada uma época de inocência é uma forma de disputa 
que faz com que seja possível classificar e regular os cor-
pos infantis. Entretanto, é importante ressaltar que estamos 
tratando de corpos de carne, osso e sangue. As práticas que 
tentam colocar as crianças como não participantes sobre 
seus corpos e desejos alegando que elas devem ser protegi-
das, na verdade, diz respeito a técnicas regulatórias que in-
sistem em proteger não a infância, a inocência ou a criança, 
mas sim a heterossexualidade e a cisgeneridade. 

Assim como “o homossexual” investido de um saber 
específico, categorizado como uma espécie para se tornar 
um “problema” a ser resolvido (FOUCAULT, 1988), a criança 
também se tornará uma espécie a ser desvendada, desco-
berta, investida de saberes e poderes para que ela possa ser 
resolvida. O discurso da infância pura e inocente também 
pode ser uma forma de investir nos corpos infantis, deixan-
do sempre uma alerta de que essa inocência infantil pode 
estar em perigo e que por isso precisaria ser protegida (MA-
RÍN-DÍAZ, 2010). A ideia de perigo e do fim da infância são 
discursos que aparecem de forma continuada quando se 
entende que é possível crianças afirmarem suas identida-
des de gênero e experimentarem sua sexualidade. Afinal, o 
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discurso que atravessa a infância é gestado pelo não-desejo, 
pela ideia de que ser criança é apenas aprender a ser um 
bom adulto e que apenas nesse período a pessoa seria capaz 
de entender e expressar legitimamente o seu desejo. 

O discurso que atravessa a infância não são simples-
mente palavras ditas, mas também representam uma série 
de deslocamentos e disputas de poder: “[...] o discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do 
qual queremos nos apoderar” (2012, p. 10). Os dispositivos 
discursivos modificam-se com o tempo, em alguns momen-
tos podem apresentar processos de exclusão e interdição, 
em outros momentos podem apenas descrever detalhada-
mente para saciarmos a “vontade de verdade” (FOUCAULT, 
2012). Assumindo essa abordagem, quero considerar ou-
tras categorias, saberes e instituições que são essenciais na 
constituição de uma política de saber-poder (FOUCAULT, 
1988) e do sistema sexo-gênero (BUTLER, 2012): as peda-
gogias e os saberes psi. 

A cisnormatividade como modo de produção 
de práticas sociais em pedagogias e psicologia

Quem pode falar a “verdade” sobre gênero e sexuali-
dade? Na História da Sexualidade, volume 1 (1988), Michel 
Foucault problematiza os dispositivos discursivos e insti-
tucionais criados para controlar a sexualidade. Nesse con-
texto, a medicina, a psicologia, a psiquiatria e os processos 
pedagógicos se constituíram como dispositivo, fazendo 
com que suas linguagens fossem investidas da ideia de 
verdade e por isso tivessem autoridade para emitir enun-
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ciados, numa tentativa de moldar formas de sexualidades 
e identidades de gênero. 

É com essa tônica que quero tratar de dois disposi-
tivos discursivos que perpassam as políticas de infância 
para pessoas trans*2: as pedagogias e os saberes psi. Con-
voco esses dois saberes para dialogar junto comigo por 
entender que estabelecem continuamente o modo de vida 
das pessoas trans*. Ou seja, de uma forma geral, categori-
zam os corpos das pessoas trans* como aqueles que não 
valem a pena viver, partindo de uma lógica “homem-es-
pécie”, utilizando de manobras biopolíticas para regular e 
calcular a vida (FOUCAULT, 2010). 

A quem e a que tais saberes tem servido? Como as pe-
dagogias3 e os saberes psi atravessariam as políticas de in-
fância para pessoas trans*? Quais as condições de possibili-
dade que fizeram com que esses saberes pudessem enunciar 
e falar por corpos infantis que escapam da cisgeneridade 

2 Entendo a palavra trans* assim como é utilizado pelo movimento transfeminista no 
Brasil: “O termo trans pode ser a abreviação de várias palavras que expressam diferen-
tes identidades, como transexual ou transgênero, ou até mesmo travesti.  Por isso, para 
evitar classificações que correm o risco de serem excludentes o asterisco é adicionado 
ao final da palavra transformando o termo trans em um termo guarda-chuva [umbrella 
term] – um termo englobador que estaria incluindo qualquer identidade trans “embaixo 
do guarda-chuva”. Daí a ideia do guarda-chuva. Além disso, o termo também pode in-
cluir pessoas trans* que se identificam  dentro e/ou fora do sistema normativo binário 
de gênero, ou seja, da ideia normativa que temos de “masculino” e “feminino” que forma 
um binário. O uso do asterisco como um termo englobador, a meu ver, é menos estigma-
tizador e mais fluido, de modo que elimina classificações excludentes e abre também a 
possibilidade da pessoa se identificar como quiser. É importante ressaltar que a identida-
de é soberana e as pessoas trans* tem a palavra final quanto a sua própria identificação.” 
http://transfeminismo.com/trans-umbrella-term/ Acesso em 10/08/2017.
3 Entendo pedagogias assim como Eli Henn Fabris “É preciso entender a educação como 
um processo cultural amplo que ultrapassa os limites da escola.” (2008, p. 126). Para a 
autora, o esforço empreendido em entender os processos educacionais para além da es-
cola nos possibilita pensar outros espaços em que a educação esteja presente. Para tanto, 
a autora utiliza o conceito de “pedagogia cultural” para tratar dos processos educativos 
que vão além dos espaços escolares.
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compulsória? O investimento de uma ideia de verdade nos 
saberes psi fica cada vez mais explícito quando tratamos 
das pessoas trans*. É comum que algumas perguntas sejam 
feitas constantemente quando falamos sobre elas: Qual a 
origem da transexualidade? Como acontece? É biológico? 
É hormonal? Acontece com quantos anos? Há muitos arre-
pendimentos? E a cura? Como os saberes psi são aqueles 
que poderiam legitimar e nomear as pessoas que estão fora 
das categorias normativas, é comum que essas perguntas 
sejam dirigidas aos profissionais da psicologia e psiquiatria, 
a fim de ‘saciar’ sua vontade de saber. 

Fernando Pocahy e Priscila Dornelles (2010) analisam a 
importância dos processos educativos na construção de cor-
pos normatizados. Contudo, sem os corpos abjetos não seria 
possível a existência de corpos-sujeitos, aqueles que são con-
siderados humanos. Os processos educativos teriam um gran-
de papel nessa construção: “Esta posição engloba compreen-
dermos como a escola, nas suas diferentes práticas educativas 
com a comunidade escolar, transita por uma linha normativa 
do gênero e da sexualidade realinhando ou expelindo quem 
dela escapa.” (DORNELLES e POCAHY, 2010, p.133).

Quem se encontra fora das normas dirigidas à produ-
ção da sexualidade e do gênero, isto é, do binarismo de gê-
nero e da heterossexualidade compulsória, pode tornar-se 
uma perturbação da ordem institucional. As instituições es-
colares, portanto, marcam esses corpos e exercem [...] uma 
pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas iden-
tidades e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando ou-
tras” (LOURO, 2010, p. 30 e 31).

Ao tratar das pedagogias da sexualidade, Louro (2010) 
nos alerta sobre a produção de marcas nos corpos que apre-
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sentam uma sexualidade ou identidade de gênero fora das re-
des discursivas da normalidade. Para as pessoas trans* estar 
no interior de uma instituição escolar significa enfrentar um 
cotidiano de desrespeito de variadas formas. Dentro das ins-
tituições escolares é comum não acolher as identidades de 
gênero de pessoas trans*, desconsiderando os seus nomes so-
ciais4. Nesse sentido mulheres trans* são chamadas por seus 
nomes civis masculinos e homens trans* por seus nomes civis 
femininos, produzindo constrangimentos de toda sorte, além 
de situações institucionais preconceituosas e violentas. 

No contexto escolar, as crianças que não se identifi-
cam com o gênero atribuído ao nascer poderão ser violenta-
das de várias formas, uma vez que as instituições escolares 
muitas vezes não irão levar em consideração o desejo da 
criança, recorrendo a profissionais de psicologia, psiquiatra 
e pedagogia para tentar solucionar o caso, fazendo com que 
mais uma vez gênero e sexualidade na infância se torne um 
problema a ser investigado. Essas violências podem ocorrer 
no momento em que a criança que escapa da cisheteronor-
matividade é colocada como um “problema” a ser resolvido, 
como por exemplo, se uma criança designada menino ao 
nascer começa a querer brinquedos considerados femininos 
ou mesmo participar de atividades destinadas socialmente 
a meninas. A questão a ser pensada nessa situação, muitas 
vezes, será a de tentar entender e solucionar o motivo pelo 

4 Nome social é o nome pelo qual pessoas trans* querem ser chamadas na sociedade. O 
nome social muitas vezes contrasta com o de registro. Nem sempre pessoas trans* con-
seguem mudar o nome de registro para o nome que desejam devido à grande burocracia 
para esse processo. Para que as pessoas trans possam mudar de nome, é necessário um 
laudo psicológico para entrar na justiça e pedir a mudança. As burocracias em torno da 
mudança de nome podem variar conforme o estado e o juiz que cuidará do caso. Porém, 
de uma forma geral o laudo psicológico é necessário para qualquer caso. 
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qual essa criança não está brincando com atividades con-
sideradas masculinas. Os efeitos da norma farão com que 
essa criança tente ser “consertada” através de diagnósticos 
de especialistas e processos disciplinares. 

Louro (2010) afirma que os processos pedagógicos 
não acontecem de forma estática, como se os sujeitos fos-
sem apenas receptores e não participassem do processo. 
A participação nesses processos pedagógicos acontece de 
forma conjunta, pois “[...] os sujeitos estão implicados e são 
participantes ativos na construção de suas identidades” 
(LOURO, 2010, p. 25). A partir das discussões propostas por 
Louro (2010, p. 25) é possível dizer também que as pedago-
gias da sexualidade não funcionam apenas dentro das ins-
tituições escolares, mas também fora delas, colocando em 
ação “várias tecnologias de governo”. 

Portanto, os processos pedagógicos não acontecem 
somente dentro das escolas, mas também contam com uma 
série de instituições que irão assegurar dispositivos discursi-
vos. Tais processos também podem ser vistos como técnicas 
biopolíticas, a fim de assegurar a capacidade de produção dos 
corpos dentro de uma lógica neoliberal. Nesse sentido, é pos-
sível questionar como as políticas da infância serão atraves-
sadas por processos pedagógicos e quais suas reverberações 
quando se trata de gênero e sexualidade na infância. 

Entendo as pedagogias ou processos pedagógicos, a 
partir dos discursos escolares e não-escolares e em como 
tornam-se cada vez mais próximos, ao mesmo tempo em 
que tem finalidades diferentes. Os discursos não-escolares 
têm um certo poder pedagógico, mas não necessariamente 
é produzido dentro do espaço escolar. Esse discurso pode 
atravessar os espaços escolares, mas não necessariamente 
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se dá nesse local. Pode-se dizer que os processos pedagógi-
cos teriam muito mais uma função de normatizar, enquanto 
os saberes psi teriam uma função de nomear e criar cate-
gorias e identidades que não estão dentro de uma categoria 
normativa, assim como foi feito com o homossexual, confor-
me discutido por Foucault: “O sodomita era um reincidente, 
agora o homossexual é uma espécie” (FOUCAULT, 1988, p. 
44). Se a função dos saberes psi seria de ‘criar’ uma espécie, 
investigando e nomeando-a através de um ‘saber científico’, 
o papel dos processos pedagógicos seria o de garantir que 
essa ‘nova espécie’ seja normatizada.

Os processos pedagógicos assim como os saberes psi, 
fazem uma grande ‘parceria’ para tentar lidar com as identi-
dades de gênero e as sexualidades que saem de uma linha 
discursiva das categorias normativas. Para a maioria dos 
profissionais do campo psi estudar as pessoas trans* é uma 
tarefa muito importante. Porém, essa atitude muitas vezes 
não é tratada como uma forma de discutir a despatologização 
ou mesmo fazer com que esse debate seja inserido de for-
ma ética na saúde, mas sim para fazer exotificar e objetificar, 
fazendo com que cada vez mais alguns profissionais acredi-
tem que seja necessário determinar a identidade das pessoas 
trans*. Os processos pedagógicos cada vez mais procuram os 
saberes psi para tentar entender ou explicar a experiência das 
pessoas trans* dentro e fora das instituições escolares. 

Para analisar tais processos trago o parecer do Con-
selho Federal de Medicina que sugere como deve ser feito 
o “tratamento” de adolescentes trans*. Nesse documento, o 
médico Lúcio Flávio Gonzaga Filho (2013, p. 6 e 7) também 
dá sugestões sobre como proceder com crianças trans. No 
item “Das indicações atuais recomendadas”: 
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O diagnóstico do transtorno de identidade de 
gênero requer o envolvimento de equipe médi-
ca multidisciplinar, incluindo clínicos, pediatras, 
endocrinologistas e, sobretudo, profissionais de 
saúde mental. Quando da propedêutica de pa-
cientes mais jovens, há a necessidade de que 
esses profissionais tenham treinamento em 
psicologia do desenvolvimento da criança e do 
adolescente. Esses cuidados são necessários 
posto que diagnósticos inadequados ou incor-
retos podem ser desastrosos.

Segundo o texto, a recomendação para um diagnóstico 
adequado passa por ter acesso a profissionais de psicologia 
e pedagogia que tenham treinamento em psicologia do de-
senvolvimento. Qual a importância desse saber para que se 
tenha um “diagnóstico correto” para uma criança trans? Quais 
as consequências de um diagnóstico? Judith Butler (2012), ao 
analisar o diagnóstico de transtorno de identidade, destaca as 
consequências e violências que podem ocorrer. Muitas ve-
zes o diagnóstico tem um caráter paternalista ao recorrer um 
discurso que defende o cuidado e a proteção de corpos que 
são patologizados. O diagnóstico “[...] assume que las normas 
de género están relativamente fijadas [...]” (BUTLER, 2012, p. 
140), mas não questiona as possíveis angústias que podem 
decorrer da rigidez das normas de gênero. 

Quando se trata de corpos infantis que escapam da 
cisgeneridade a investigação desses corpos pode ser ainda 
mais intensa. É comum que os saberes psi e profissionais da 
pedagogia queiram atestar que as crianças não sabem o que 
estão fazendo e queiram, portanto, decidir que seus desejos 
não passam de uma fase em nome de um cuidado para que 
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a infância seja protegida. Há também alguns profissionais 
que insistem em diagnosticar uma criança designada como 
menino no nascimento apenas porque houve um interesse 
por roupas rosas ou mesmo por alguma boneca. As análises 
e diagnósticos imediatos por conta de crianças brincando ou 
desejando algo fora das normas de gênero tornando proble-
ma a ser diagnosticado e regulado. A infância, portanto, será 
um lugar privilegiado para a regulação de corpos que esca-
pam da heterocisnormatividade: “[...] é impossível para uma 
criança se rebelar politicamente contra o discurso dos adul-
tos: a criança é sempre um corpo ao qual não se reconhece o 
direito de governar” (PRECIADO, 2013, s/p).

Se o diagnóstico vai operar apoiado nas normas de gê-
nero, é necessário analisar como o desenvolvimento infan-
til vai atuar no discurso de um diagnóstico adequado para 
crianças trans*. Ian Hacking (2009, p. 33) nos alerta sobre 
o nascimento do desenvolvimento infantil: “Nossa ideia do 
que uma criança tem sido moldada por uma teoria cientí-
fica do desenvolvimento. Ela molda todo o nosso corpo de 
práticas de criação de crianças hoje, e, por sua vez, molda 
nosso conceito de criança”. Ainda que pareça um saber que é 
totalmente empírico, o autor aposta que o desenvolvimento 
infantil vai desenhar aquilo que entendemos sobre o que é 
ser criança. Existe uma verdade sobre o que é ser criança 
sendo enunciada a partir dos discursos do desenvolvimen-
to infantil. Para que seja um discurso de verdade adequado, 
deve ser formulada por profissionais da psicologia e da pe-
dagogia que trabalham com psicologia do desenvolvimento. 

Dessa forma, para o saber médico, psi e os processos 
pedagógicos é necessário todo um aparato, uma equipe res-
ponsável e instruída para lidar com os corpos infantis que 
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escapam da cisgeneridade, afinal, ela será vista como uma 
questão a ser regulada. Esse tipo de mecanismo acarre-
ta em práticas violentas que são legitimadas por esses sa-
beres, autorizando interpelações violentas e diminuindo a 
potência de vida de crianças viadas, bichas, trans*, sapas, 
degeneradas, marginalizadas e, acima de tudo, incríveis. No 
prefácio do livro El Género Desordenado. Críticas em torno a 
la patologización de la transexualidade (Gerard Coll-Planas 
e Miguel Missé, 2010), Judith Butler (2010, p. 12) faz uma im-
portante provocação aos profissionais de psicologia, medi-
cina e psiquiatria: 

La pregunta es si los practicantes de la psicología, 
la psiquiatría y la medicina aceptarán ser trans-
formados por esta solicitud de cambio que se les 
ofrece. Dicho de otro modo, cuando se solicita a 
una autoridad ser reconocido como trans, se soli-
cita al mismo tiempo que esa autoridad transfor-
me su comprensíon del género, del deseo y del 
cuerpo. Por tanto, la cuestión no es simplemente 
si usted, la autoridad, permitirá y reconocerá mi 
cambio, sino si mi petición producirá cambios ra-
dicales en su práctica y en su auto-comprensión 
ética como profesional o practicante.

A ideia que Butler provoca abre a problematização 
sobre as práticas dos profissionais que atendem pesso-
as trans*, tendo em vista que a interpelação desses corpos 
pode modificar as suas próprias concepções sobre gênero e 
sexualidade. Talvez, esse seja o grande desafio para as po-
líticas de infância. Pensar em uma ideia de infância que não 
seja comprovar a realidade de corpos que escapam ao indi-
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car que ‘seu corpo não está de acordo com o desejo’. Talvez, 
o papel dos saberes psi e da educação seja muito menos de 
dizer verdades que ditam saberes-prazeres, mas de modifi-
car as formas com as quais lidam com gênero e sexualidade. 
Que os processos sejam muito mais de perguntar sobre as 
angústias e processos violentos que são produzidos pelas 
normas que os corpos infantis possam passar, em vez de 
tornar uma forma de vida um problema a ser resolvido. Que 
possamos aprender a escapar, cuspir e encharcar a infância 
com outros saberes, com outras formas de vi(a)das que não 
sejam sufocadas pela cisheteronormatividade.
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Crianças na escola: 
cruzamentos e 

negociações de gênero 
nas brincadeiras

Ileana Wenetz

Algumas palavras para iniciar.....

Esse capítulo desdobra-se da minha tese (WENETZ, 
2012)1, na qual tinha por objetivo de problematizar como 
se configuram as  vivências coletivas das crianças nas suas 
brincadeiras, em distintos espaços e identificar quais es-
tratégias constituem/atravessam o processo de generi-
ficação das brincadeiras das crianças. A pesquisa foi de-
senvolvida a partir dos Estudos Culturais, Feministas e de 

1 Intitulada “Presentes na escola ausentes na rua: brincadeiras de crianças marcadas pelo 
gênero e pela sexualidade” (2012).
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Gênero que se aproximam ao Foucault, pois entendo que 
a concepção de gênero engloba processos de construção 
social que ocorrem ao longo da vida dos sujeitos, em inte-
ração com diversas circunstâncias em que estes aprendem 
a tornar-se homens e mulheres de um determinado modo. 
Essas aprendizagens, que incluem dimensões sociais e 
culturais, passam também pelo corpo.

 Discursos caracterizados como ‘naturais e hegemô-
nicos’2 que atuam na constituição do sujeito configuram-se 
através de processos sociais e históricos. Essa construção 
age por meio de uma rede dominante, uma tecnologia de 
dominação em que se estabelece o que precisa ser domina-
do, controlado e normatizado (FOUCAULT, 2002a; 2002b).

Esse conhecimento opera com a diferenciação do sexo 
anatômico como justificação da diferença, parâmetro a par-
tir do qual se determina a natureza de homem e de mulher. 
Esse tipo de raciocínio leva-nos a um entendimento muito 
reducionista da constituição de homens e mulheres, enten-
dendo também que se identifica um único modo de ser ho-
mem e um único modo de ser mulher.

No contraponto, destaco a necessidade de um ter-
mo que tivesse uma maior abrangência como categoria de 
análise: o gênero (SCOTT, 1995). Essa noção de gênero que 
se aproxima do pós-estruturalismo e que trabalha com os 
aportes de autores como Foucault e Derrida3, embora a ar-
ticulação dessas áreas não se processe de modo automá-
tico. Gênero é um conceito que remete a todas as formas 

2 Utilizarei aspas simples para dar destaque as palavras em um uso diferente de aquele 
que tradicionalmente carregam.
3 Para mais detalhes ver Derrida (2001).
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de construções sociais, culturais e linguísticas implicadas 
nos processos que operam na diferenciação de homens e 
de mulheres. Nesses processos de diferenciação, estão in-
cluídos seus corpos dotados de sexo, sexualidade e gênero 
(LOURO, 2001; MEYER, 2003).

Este capítulo tem como objetivo apresentar e proble-
matizar como o gênero constitui as crianças e, ao mesmo 
tempo, como por elas é constituído durante suas brinca-
deiras4 no recreio. Para isso, analisarei os diferentes modos 
que as crianças utilizam para se aproximar e se afastar das 
brincadeiras, ou seja, como elas estabelecem os diferentes 
modos de brincar em que meninos e meninas brincam ora 
juntos, ora separados. Nesse movimento de brincar juntos, 
brincar separados e brincar juntos/separados, argumenta-
rei que as brincadeiras tanto têm implicações com a (re)pro-
dução de gênero quanto estão implicadas com os diferentes 
modos de realização das brincadeiras. Mas antes vejamos 
alguns detalhes metodológicos.

2. Sobre o fazer metodológico.......

O estudo foi realizado com uma etnografia durante 
um ano de duração em uma escola pública de Porto Ale-
gre/RS. A etnografia é entendida tanto como arte quanto 
como disciplina científica, consistindo-se em um conjunto 
de características como ‘saber ver’, ‘saber estar com’ outros 
e consigo mesmo e retraduzir aquilo que se percebeu, a sua 
interpretação, por meio da escrita a um terceiro (WINKIN, 

4 Destaco que utilizarei no texto as palavras brincadeiras, atividades ou esportes como 
sinônimo pois é o sentido que as crianças atribuíam.
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1998). Segundo Geertz (1998b, p. 63), o trabalho de articular 
aquilo que se vivencia no local implica “uma presença do Lá 
em um texto elaborado Aqui”.

Tal metodologia possibilita, ainda, a análise ‘por den-
tro’, na procura daquilo que se constitui como ‘particular’, re-
lacionando-o com a experiência do investigador em campo, 
o que permite uma maior proximidade entre ele e os sujei-
tos integrantes desse contexto particular. Geertz (1989a, p. 
24) entende a etnografia como uma “descrição densa”, pois 
o etnógrafo tem que trabalhar com complexas estruturas 
conceptuais que muitas vezes se apresentam inter-relacio-
nadas, superpostas, misturadas e heterogêneas, simultane-
amente diferentes e estranhas entre si. O autor coloca que, 
ao observar a cultura, é possível descrevê-la (acontecimen-
tos sociais, comportamentos, instituições ou processos) de 
maneira inteligível, ou seja, com densidade.

Organizei o trabalho de campo em seis etapas dife-
rentes, conforme os objetivos de cada momento, segundo 
os diversos instrumentos escolhidos e as várias estratégias 
metodológicas necessárias utilizadas. Onde foram realiza-
dos diários de campo, observação participante, entrevistas 
com crianças, professores e pais, aplicados e questionários. 
A realização dos Grupos Focais constituiu a quarta etapa da 
pesquisa. Nessa etapa, meu objetivo era ter um tempo de di-
álogo com as crianças para aprofundar questões de gênero e 
sexualidade. O grupo focal é um método de pesquisa quali-
tativa que permite “uma conversação planejada e desenhada 
para obter informações em um ambiente permissivo mas não 
diretivo” (KRUEGER, 1998, p. 24). Segundo Powell e Single 
(1996 apud GATTI, 2005, p. 7), o grupo focal pode ser defi-
nido como “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas 
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por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é 
objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. Rea-
lizei 12 grupos focais uma turma de alunos/as da quarta série.

Dayrell (1996, p. 144) entende que compreender a es-
cola como polissêmica significa considerar muitos aspectos: 
“seu espaço, seus tempos, suas relações podem estar sen-
do significados de forma diferenciada, tanto pelos alunos, 
quanto pelos professores [e também pelos pais ou respon-
sáveis], dependendo da cultura e projeto dos diversos gru-
pos sociais nelas existentes”.

O autor ainda destaca a escola como um espaço socio-
cultural, mas o espaço opera aqui em uma dupla dimensão. 
Por um lado, no sentido institucional, definido por um “con-
junto de normas e regras, que buscam unificar e delimitar a 
ação dos seus sujeitos” (ibidem, p. 137). Por outro, em uma re-
lação cotidiana entre uma complexa trama de relações sociais 
e os sujeitos que “incluem alianças e conflitos, imposição de 
normas e estratégias individuais ou coletivas, de transgres-
são e de acordos. Um processo de apropriação constante dos 
espaços, das normas, as práticas e dos saberes que dão forma 
à vida escolar” (ibidem, p. 137). Nessa direção, de ver os múlti-
ples sentidos escolares que foi realizado o trabalho pois toda 
a comunidade participa do processo de construção.

A escola constitui e no contexto dessa construção de-
fine uma única maneira de funcionamento e organização. 
Ela se distingue de outras escolas na sua especificidade, na 
sua rotina e cultura escolar. A Escola Estadual de Educação 
Básica Gomes Carneiro comemorou seus 50 anos de funda-
ção no dia 24 de setembro de 2008. Naquela semana, rea-
lizavam-se atividades festivas especiais, entre elas o lança-
mento de um livro escrito por um professor de história da 
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escola5. O nome da instituição homenageia Antônio Ernesto 
Gomes Carneiro, militar, geógrafo e sertanista brasileiro6.

A instituição continuou a ser modificada e ampliada, ten-
do suas atividades estendidas, atendendo às necessidades da 
comunidade. O nome também foi mudando até que, em 2000, 
passou a chamar-se Escola Estadual de Educação Básica Go-
mes Carneiro. Atualmente, oferece educação infantil, ensino 
fundamental completo e médio regular, do primeiro ao tercei-
ro ano, e Educação de Jovens e Adultos, funcionando nos três 
turnos. A escola está aberta das 7h às 22h30min. O turno da 
manhã é das 7h30min às 11h45min, e o da tarde ocorre das 
13h30min às 17h30min. No horário das 17h até as 19h, aconte-
cem atividades extracurriculares, como danças gaúchas e fu-
tebol. Nesse horário, há um esvaziamento da escola até o início 
do turno da noite (das 19h às 22h30min, aproximadamente), 
quando outros professores e alunos começam a chegar.

A escola estava localizada no Bairro Vila Ipiranga mas 
as crianças eram de dois bairros: Vila Ipiranga e a Vila Jar-
dim, vizinhas uma da outra e situadas na zona norte da ci-
dade de Porto Alegre. Algumas informações que podem 

5 A obra Escola Estadual Gomes Carneiro: memórias nos relatos de diretoras, escrita por 
Cid Coirolo de Almeida, foi financiada pela UNESCO, através do Programa Escola Aberta, da 
Secretaria Municipal de Educação (SMED), de Porto Alegre. O nome da escola permanece 
por solicitação da sua comunidade já que entendem um orgulho pertencer a essa escola.
6 Criada como grupo escolar em 1958, num Loteamento da Vila Tupinambá, passou a de-
nominar-se Vila Ipiranga, localizada onde hoje é a Praça John Kennedy. A partir de 1973, 
denominou-se Escola Estadual de Primeiro Grau Gomes Carneiro, atendendo do primeiro 
ao quarto ano primário. Desde 1985, começou a atender também ao quinto ano e mudou-se 
para um terreno doado pela prefeitura de Porto Alegre, situado na Rua Engenheiro José 
Maria de Carvalho, 366. Por questões diversas, a rua foi interditada, e o endereço passou a 
ser a praça na Rua Engenheiro Paulo de Aragão Buzzano, sem número. Assim, a escola fi-
cou situada numa praça, ocupando um quarteirão inteiro. Em um dos seus extremos, com-
partilha o espaço com um tanque de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos 
(DMAE), sendo o próprio tanque usado como quadra esportiva, com iluminação.
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contribuir para a descrição desses locais são dados disponi-
bilizados pelo IBGE, distribuídos em Unidades de Desenvol-
vimento Humano (UDH) da Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RMPA), que centralizam vários bairros, porém essa 
divisão não é definida em cada bairro7. 

Sobre a Infância e os Processos de Generificação 
e Sexualização nas Brincadeiras

Bujes (2000) entende que brinquedos e brincadeiras, 
nas práticas de educação infantil, são tradicionalmente 
discutidos segundo três pontos de vista que englobam as 

7 As UDHs foram demarcadas de acordo com os territórios de bairros ou microrregiões 
que possuem características socioeconômicas similares.  O bairro Vila Ipiranga possui 
diversos centros comerciais e teve sua origem no início do século XX, tendo recebido 
investimentos de infraestrutura a partir dos anos 1960. Dentre as melhorias realizadas, 
destacam-se as instalações do Hospital Conceição e do Hospital Banco de Olhos, gerando 
um aumento notável na circulação de pessoas, vindas do interior do estado e do centro da 
cidade. Encontra-se geograficamente muito próximo de shopping centers, como o Igua-
temi e o Bourbon Country, e experimenta um grande desenvolvimento nos últimos anos. 
A Vila Jardim, situada ao sul da Vila Ipiranga, até meados de século XX foi uma região 
pouco habitada e tardou cerca de 10 anos a ter uma infraestrutura mais adequada, aspec-
to que a Vila Ipiranga já possuía. Na busca de melhores condições, os moradores inicia-
ram um movimento comunitário e passaram a ser parte do orçamento participativo, como 
outros bairros da cidade. O bairro é residencial, mas possui pequenos estabelecimentos 
comerciais, na Avenida do Forte e na Saturnino de Brito – avenidas principais do bairro, 
continuação uma da outra. Apesar dessas diferenças, ambos os bairros possuem aces-
so a serviços básicos, tais como água encanada, energia elétrica e coleta do lixo, e suas 
populações dispõem de bens de consumo, como geladeira, televisão e telefone. Algumas 
casas também têm computador, mas não tanto quanto telefone. Ao circular pelo bairro, 
nota-se que várias escolas fazem parte dele, mas uma parecia ser a mais valorizada pela 
comunidade como um todo. ‘Aquela escola’ parecia ser alvo de preferência de todas as 
famílias, e muitos moradores pareciam ter uma lembrança ainda muito afetiva com ela. A 
partir dessas falas desinteressadas da comunidade, cheguei à referida instituição movida 
pela curiosidade. Das escolas que tinha observado na região, esta tinha o maior pátio. Isso 
me interessou ainda mais, pois poderia ter outras possibilidades de observação nesses 
grupos. Aparentemente, muitas crianças moravam perto, e o bairro se apresentava como 
um espaço de convivência tranquilo, possuindo muitas praças. Considerei esses aspectos 
determinantes, partindo do pressuposto de que crianças teriam mais possibilidades de se 
encontrar morando perto umas das outras.
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práticas dos professores e as institucionais. No primeiro, 
brinquedos ou brincadeiras são compreendidos como ele-
mentos que desestabilizam a aula, ou seja, são vistos como 
elementos que desarticulam as relações e as normas de 
conduta que regulam o espaço da sala de aula. No segun-
do, aborda-se o brinquedo na sua utilidade, para assim in-
corporá-lo ao cotidiano da criança. Desse modo, ele passa 
a ser um objeto de conhecimento, tratado cientificamente 
e incorporado em conteúdos e planos de aulas. No tercei-
ro, observa-se a brincadeira ou o brinquedo como objeto 
que envolve perigo, seja em função de características fí-
sicas, seja de aspectos morais ou religiosos. Geralmente, 
dentre esses aspectos perigosos se encontram expressões 
que trazem à tona a discussão sobre a sexualidade ou a 
agressividade; por exemplo, ter um brinquedo de armas e 
brincar de guerra poderia ser potencializador de violência 
presente ou futura.

Mas ainda há elementos que incluem o modo como 
o gênero é incorporado nas brincadeiras e como ele opera 
nesse contexto. Essa incorporação ocorre de diversos mo-
dos ou maneiras, constituindo diferentes processos de ge-
nerificação. Com o termo ‘processo de generificação’, refiro-
-me aos diferentes modos através dos quais significados ou 
atributos culturais de feminilidade e de masculinidade são 
incorporados/aprendidos pelos sujeitos, e a partir dos quais 
eles articulam diferentes negociações, rejeições ou aceita-
ções que constituem essas aprendizagens. Assim, examinar 
os processos de generificação que se dão nas vivências co-
letivas de crianças permite discutir como, a quem e de que 
jeito os significados culturais de feminilidade e masculinida-
de são atribuídos nas brincadeiras que as crianças realizam.
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O processo de generificação acontece através da aproxi-
mação ou do afastamento das crianças na realização da brin-
cadeira, pois o sujeito estará a ele articulado, independente-
mente do modo como se envolve na atividade, seja brincando 
por vontade própria, seja brincando direcionado por adultos, 
seja falando sobre a brincadeira, seja se afastando de quem 
brinca. Assim, temos um processo dinâmico e contínuo de 
negociação, na medida em que a criança, convivendo com as 
outras (tanto meninas quanto meninos), modifica-se e cons-
titui-se. Por exemplo, uma brincadeira pode ser caracterizada 
pelo modo como se brinca (brincadeira de boneca), pelo su-
jeito que brinca (menino ou menina), pelos parceiros com os 
quais se envolve na brincadeira (individual ou coletivamente) 
e ainda pelo brinquedo em si, o objeto de que se necessita para 
brincar (a boneca). Além disso, existem diferentes modos de 
brincar, e é justamente através dessa vivência da brincadeira 
que sentidos de gênero são atribuídos8.

A brincadeira pode ser realizada de diferentes modos, 
aos quais nomearei estratégias9. Utilizarei aqui a noção de 
estratégias para analisar diferentes modos de generificação 
e de sexualização da brincadeira e do brinquedo, observando 

8 Cabe destacar que, nos grupos focais, meu objetivo não foi que as crianças des-
crevessem as brincadeiras ou que dissessem onde elas eram realizadas e com quais 
parceiros; a finalidade era compreender como elas negociavam ou identificavam os 
processos de generificação.
9 O termo estratégia é utilizado por Foucault com três sentidos: o primeiro, para referir-se 
à escolha dos meios designados para chegar a um fim, ou seja, “a racionalidade utilizada 
para alcançar os objetivos” (2009, p. 151). O segundo diz respeito ao jogo, ao modo como 
“um jogador se move de acordo com o que pensa acerca de como atuarão os demais e 
do que pensa acerca de como os outros jogadores pensam acerca de como ele haverá 
de se mover” (ibidem, p. 151). Finalmente, o terceiro sentido refere-se a um conjunto de 
procedimentos utilizados com o objetivo de limitar o inimigo durante o combate, com a 
finalidade de obter a vitória pela desistência do outro. Tais sentidos resumem a noção de 
estratégia como “escolha das soluções ganhadoras” (ibidem, p. 152).
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em diferentes momentos como crianças ora criam estratégias 
que sustentam separações por gênero ora utilizam estraté-
gias que não se diferenciam em função do gênero, ou ainda, 
que permitem o borramento ou a transgressão de fronteiras 
de gênero. Pretendo, ainda, mapear como meninos e meninas 
utilizam essas estratégias para negociar, flexibilizar ou resistir 
aos processos de generificação em suas brincadeiras.

Nesta análise, focalizarei três estratégias através das 
quais é possível distinguir modos diversos para operar nas 
brincadeiras: a separação entre meninos e meninas, a in-
diferenciação de gênero na brincadeira e o borramento de 
fronteiras que se constituem como diferentes formas de 
conflitualidade ou negociação. Mas vejamos as brincadeiras 
e o uso de tais estratégias com mais detalhes.

Negociações de masculinidade(s) e feminilidade(s): 
o futebol em disputa

Como já foi colocado anteriormente, crianças estão 
imbricadas em processos de generificação, mobilizados 
por diferentes estratégias que nomeei ‘separação’, ‘indi-
ferenciação’ e ‘borramento de fronteiras’. Temos ainda 
um desdobramento dessa terceira estratégia, que cor-
responde às articulações da sexualidade e do gênero. A 
estratégia do borramento de fronteiras, além de permitir 
a análise de determinadas formas de conexão entre se-
xualidade e gênero, possibilita examinar a mobilidade e 
a provisoriedade de determinados elementos constituti-
vos de representações de feminilidade e masculinidade, 
quando estes são negociados e disputados entre meninas 
e meninos nas brincadeiras. 
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Nessa direção, de maneira geral, observei uma maior 
flexibilização das meninas em relação à inclusão dos meni-
nos nas suas brincadeiras e um reforço, por parte dos meni-
nos, nas identidades de gênero masculinas.

A flexibilização das meninas e o reforço dos meni-
nos foram percebidos através de alguns aspectos do ma-
terial empírico: o sujeito que fala (se é menino ou menina) 
e como essas falas são realizadas, tanto na frequência, 
na intensidade ou no argumento que as crianças tentam 
destacar. Desse modo, identifiquei que os meninos fala-
ram mais do que as meninas e de diferentes formas, pois 
oferecem maior resistência a algumas situações em que 
é possível a transgressão das fronteiras de gênero. Toda-
via ambos descrevem/negociam como essa transgressão 
deve/pode ser feita.

As brincadeiras que colocaram essas negociações em 
pauta, de forma mais visível, foram aquelas que, tradicio-
nalmente, deveriam ser realizadas só pelas meninas (como 
a brincadeira de boneca) ou só pelos meninos (como o fute-
bol, o skate e o boxe). Assim, foi possível observado como as 
crianças utilizam determinados adjetivos para definir aquilo 
que é feminino e aquilo que é masculino. Neste tópico, com 
uma finalidade mais didática, darei mais ênfase ao futebol10, 
trazendo, nesse contexto, as maneiras como operam as três 
estratégias do processo de generificação.

No universo da criança, o futebol é entendido como 
brincadeira de meninos. A atividade é geralmente definida 
como masculina porque precisaria ser realizada “com mais 

10 Vários dos elementos que serão destacados emergiram também em outras brincadei-
ras do universo do brincar da criança.
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força”, porque é “muito violenta”, porque os meninos “gos-
tam de adrenalina” ou porque os homens são “mais expe-
rientes” no momento da prática. Ao contrário, a menina, 
quando brinca, “cai” ou “tem medo”. Consideram que elas 
“não sabem as regras direito”, em relação ao futebol, ou gos-
tam de esporte “mais calminho”:

Ileana: Quais brincadeiras que dá para brincar 
juntos e quais não dá?
Menina: Como futebol.
ileana: Por quê?
Menino: Normalmente é esporte de meninos, 
porque a maioria das meninas tem medo, né, 
não é por que não gosta só, tem medo, a guria 
cai, e meninos gostam de adrenalina.

Ileana: Por que você acha que os meninos não 
gostam de brincar com as meninas?
Menino: Elas não sabem as regras direito... Os 
homens são mais experientes.

Nesses trechos, podemos identificar como emergem 
alguns elementos que são utilizados para legitimar o modo 
em que opera a primeira estratégia, de separação entre me-
ninos e meninas. Crianças utilizam determinados adjetivos 
para justificar a separação. Em suas falas, observa-se como 
sempre são os meninos que enfatizam o espaço do mascu-
lino, ou seja, são eles que falam e são eles também que tra-
zem esses argumentos que reforçam a masculinidade.

Ao mesmo tempo, a brincadeira do futebol ocupa ou-
tro espaço no leque das brincadeiras: parece que todos sa-
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bem sobre futebol, no sentido que se autorizam a saber ou 
a querer falar sobre ele. A atividade ainda acontece com fre-
quência muito maior do que as outras brincadeiras. Nessa 
direção, apesar de as meninas brincarem menos, elas tam-
bém brincam na escola e, na maioria das vezes (conforme 
registros no diário de campo), brincam com seus colegas de 
turma, como pode ser observado no seguinte comentário:

Carla: Aqui tem uma foto sobre crianças jogan-
do futebol, e acho muito legal, e tem as meninas 
aqui da quarta série da turma 41 do colégio Go-
mes que também estão jogando futebol. E aqui 
tem uma mulher lutando boxe. 
Ileana: Tu achas que isso é esporte de menino 
ou de menina?
Carla: [...] isso aqui eu achei muito legal, porque 
eu jogo futebol desde que eu tinha seis anos, e 
o futebol, eu jogo, a Cintia joga e o resto todo 
mundo joga, então eu acho legal. 

A fala acima indica um movimento que coloca a sepa-
ração em xeque, ao sinalizar que, durante o jogo do futebol, 
meninos e meninas brincam juntos e que isso é “legal”. Mas 
não são todas as crianças que brincam juntas, e o brincar 
junto não acontece em todos os recreios. Assim, podemos 
observar a oscilação entre as estratégias da separação e 
da indiferenciação, pois, dependendo do grupo de crianças 
ou do momento do jogo, crianças brincam separadas e não 
admitem brincar juntas. Em outros contextos e situações, 
o gênero torna-se indiferenciado, permitindo que meninas 
e meninos brinquem juntos. A indiferenciação pode estar 
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dada per se, ou seja, o gênero e a sexualidade de quem brin-
ca não estão colocados como questão na cultura da qual as 
crianças fazem parte, ou pode resultar de processos de dis-
puta e de negociação que envolvem o que chamei de bor-
ramento de fronteiras. Explorarei essa última estratégia do 
borramento de fronteiras entre o masculino e o feminino sob 
diferentes aspectos, que tem lugar quando meninas reali-
zam atividades masculinas, e vice-versa. 

Os meninos destacam que a menina que quer jogar fu-
tebol tem que preencher algumas condições. Por exemplo, os 
meninos dizem que “elas fazem e se a gente faz vão chorar 
com a professora” [fazendo referência a machucar-se duran-
te o jogo]. Eles explicam, ainda, que as meninas “não podem 
tomar uma bolada e ficar chorando, porque é futebol, tu toma 
bolada e não pode ficar chorando”. Faz parte do jogo a possi-
bilidade de ser atingido pela bola e, no caso de o menino levar 
uma bolada, ele não chora (ou espera-se que ele não chore).

Aqui, demanda-se das meninas, além de possuir habili-
dade ou rendimento no jogo, que tenham a capacidade de con-
tinuar o jogo sem chorar. Uma das implicações do conceito de 
gênero, naquilo que se refere ao seu caráter relacional, mais es-
pecificamente, permite argumentar que os mesmos discursos 
que possibilitam que as meninas sejam narradas e posiciona-
das como desprovidas de habilidade, força ou adrenalina (só 
para citar alguns exemplos de quesitos considerados adequa-
dos para essa brincadeira) permitem simultaneamente que os 
meninos sejam apresentados e descritos como sendo dotados, 
por natureza, de habilidade, força ou adrenalina. A capacida-
de corporal dos meninos não é colocada em questionamento e 
espera-se que as meninas se aproximem o quanto for possível 
desses requisitos que fariam “parte do jogo”. 
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Ao identificar a masculinidade e a feminilidade, pode-
mos observar como elas operam em polos diferentes e con-
trapostos. Por um lado, temos aquelas atribuições do corpo 
feminino como a fragilidade, a beleza e a delicadeza. Por outro 
lado, temos a virilidade, a força e a agressividade atribuídas 
ao corpo masculino. Ao identificar o borramento das frontei-
ras de gênero, percebemos um tensionamento nessa lineari-
dade. Como se posiciona o corpo das mulheres (e mais espe-
cificamente das meninas) nessa prática do futebol?

O Brasil encontra-se atravessado pelo senso comum 
de que o futebol faz parte de uma identidade nacional, a qual 
está marcada pela masculinidade. Ouve-se, reiteradamente, 
que futebol é “coisa para macho”11. Segundo Damo (2007b, 
p. 54- grifos do autor), os meninos jogam para “se fazerem 
meninos, pois o futebol no Brasil é marcado como um es-
paço privilegiado da homossociabilidade masculina- de um 
certo modelo de masculinidade”.

Nesse contexto de construção de masculinidade – e 
apesar disso –, as mulheres participavam do futebol, mas 
sempre na sombra dos acontecimentos. Franzini (2005, p. 
321) coloca em dúvida se o futebol “é coisa para macho” e ex-
plora historicamente a prática das mulheres no país; aponta 
que ela foi deslegitimada como prática feminina, e até proi-
bida, porque atentaria contra a saúde da mulher, uma vez 
que apresentava determinados “riscos” que poderiam cau-
sar problemas ao “‘frágil’ organismo feminino – afetando, 
principalmente, sua capacidade reprodutiva”. Através des-
ses investimentos históricos, estabeleceu-se uma relação 
natural entre o futebol e a masculinização da mulher. O con-

11 Título do texto citado (FRANZINI, 2005).
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ceito de gênero, entretanto, permitiria questionar a neutrali-
dade e a universalidade atribuídas a algumas características 
de meninos e de meninas que são utilizadas para justificar 
as diferenças de rendimentos entre eles. Naturalizou-se que 
meninas são mais frágeis e delicadas para as brincadeiras, e 
os meninos, mais dispostos e agressivos.

Ao observar o gênero como uma forma de exercício 
de poder, poderíamos problematizar quais são os discursos 
do biológico que legitimam que meninos são mais habilido-
sos na brincadeira do futebol. Tal brincadeira tem significa-
do e organizado o contexto social e, de uma maneira mais 
ampliada, o contexto escolar. O que se nomeia e reconhece 
como sendo ‘diferenças biológicas’ parece contribuir para 
legitimar a superioridade masculina e a inferioridade femi-
nina no que se refere ao desempenho corporal. O medo, as 
atividades calmas ou a pouca força das meninas permane-
cem sendo adjetivos que explicam o comportamento de me-
ninas; por outro lado, meninos seriam corajosos, gostariam 
de atividades agitadas e teriam mais força. Desse modo, fe-
minilidade e masculinidade atravessam as negociações ne-
cessárias ao desenvolvimento das brincadeiras.

Dornelles pesquisou como professores de educação 
física escolar justificam as separações das aulas entre me-
ninos e meninos. As falas trazem vários elementos do âm-
bito do biológico para legitimar as separações. Em relação 
a esse aspecto, Santos (2007) cita Emily Martin para apon-
tar algumas pistas sobre como ditos elementos do discurso 
biológico atravessam e configuram outras representações 
no cotidiano escolar. Martin indica elementos da reprodução 
humana, em que os sentidos que são atribuídos à fisiologia 
reprodutiva (masculina e feminina) são articulados às re-
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presentações do senso comum: o óvulo da mulher é descrito 
geralmente como grande, passivo e imóvel; ao contrário, 
os espermatozoides são descritos como ativos, velozes e 
com uma cauda forte. Incorporados do senso comum para 
o discurso científico e nele legitimados, tais “enunciados 
de feminilidade passiva e masculinidade ativa atravessam 
e justificam a separação” (DORNELLES, 2007, p. 130). 
A autora ainda destaca que “trata-se de uma diferença 
que impossibilita o trabalho misto com meninos, que têm 
potência, se movimentam com facilidade e são velozes – 
características valoradas como positivas nas atividades 
esportivas” (ibidem, p. 130). 

Nessa direção, ao pensar nas brincadeiras de meninos e 
de meninas, nas suas negociações e nas relações de poder que 
as atravessam, algumas características acopladas a meninas 
e a meninos parecem ser mais valorizadas e hierarquizadas 
do que outras. Vejamos, a seguir, alguns exemplos – tanto de 
meninos quanto de meninas – que produzem diferentes pos-
sibilidades para participar ou não do jogo do futebol. Mais es-
pecificamente, os modos que meninas utilizam para brincar 
ou se afastar quando os meninos jogam futebol, e vice-versa.

Nesse sentido, a habilidade técnica pode funcionar 
como um mecanismo que tanto justifica a separação entre 
os gêneros – ou dentro do mesmo gênero – como permi-
te o borramento de fronteiras. Segundo Altmann (1998) e 
Dornelles (2007), já foram observadas experiências nesse 
aspecto. Um menino pode jogar com as meninas porque 
“não sabe jogar” e uma menina pode jogar com os meninos 
porque “sabe jogar” (ALTMANN, 1998, p. 53).

A possibilidade de desnaturalizar a polaridade masculi-
no-feminino e compreender que ela é uma construção cultu-
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ral permite entender a habilidade técnica como um elemento 
que pode tensioná-la produtivamente. Dornelles (2007, p. 
132) entende que “o critério habilidade racha com os essen-
cialismos de gênero, rompe com a singularidade do ser meni-
no e do ser menina na escola e visibiliza as posições de poder 
na relação entre as diferentes masculinidades/feminilidades”.

A importância da habilidade durante o jogo já foi ob-
servada em diversas pesquisas (ALTMANN, 2003; DAMO, 
2007b; WENETZ, 2005; DORNELLES, 2007;), a fim de iden-
tificar o quanto o fato de as meninas terem incorporado al-
guns elementos necessários para a realização do jogo permi-
te sua participação nele, e vice-versa. De acordo com Lenskyj 
(1986 apud ADELMAN, 2003, p. 448), “a habilidade esportiva 
dificilmente se compatibilizava com a subordinação feminina 
tradicional [...]; de fato, o esporte oferecia a possibilidade de 
tornar igualitárias as relações entre os sexos”.

Além da habilidade técnica, há outros elementos que 
atravessam a brincadeira e permitem a negociação entre 
meninos e meninas. Meninos valorizam um jogo forte ou 
aguerrido, em que fazem parte elementos como virilidade, 
força e coragem, por exemplo. Assim, meninas atrapalham 
o jogo dos meninos não só pela falta de habilidade no jogo 
mas também porque não jogam para valer. Damo (2007b, p. 
67) entende que as meninas, ao jogar, precisam “medir-se, 
hostilizar-se, fazer-se temer, subjugar e, sobretudo, fazê-lo 
aberta e publicamente [...] é um arbitrário imposto aos me-
ninos, e os jogos são absorventes na medida em que susci-
tam tais atitudes”.

Nessa direção, espera-se que meninas “não tenham 
raça”, “não saibam jogar” ou ainda que não “levem a sério o 
jogo”, ou seja, que meninas tenham medo durante a partida. 
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O contrário disso foi o caso da menina Marina, observada 
por Damo (2007a). Ela participava das peladas da rua no 
mesmo nível de envolvimento que seus amigos.

O futebol tem permitido ser o campo de disputa, resis-
tência, multiplicidade de sentidos e negociações de meninos 
e de meninas. Brincadeira que consegue conter uma gran-
de ambiguidade e que permite diferentes posicionamentos. 
Adelman (2003, p. 449) entende que esta 

[...] persistência de grande ambivalência em rela-
ção ao significado da atividade física e esportiva 
das mulheres [e meninas] sugere que este seja 
um dos mais importantes espaços de conflito re-
lativos à definição da corporalidade feminina na 
atualidade, com certeza vinculado àquele outro 
campo de conflito, o da sexualidade.

Tal ambivalência quanto ao significado da prática do 
futebol e também a possibilidade da incorporação de ele-
mentos técnicos (do saber brincar) e afetivos em relação às 
amizades expressadas pelos grupos que brincavam juntos 
permitem identificar o produtivo da área do brincar, no qual 
os sentidos não são fixos mas mutáveis, segundo o desejo 
de brincar e compartilhar entre as crianças.

Ainda em relação ao futebol, trarei mais algumas refle-
xões do borramento de fronteiras feminino/masculino, pois 
podem ser feitas algumas outras considerações no caso de 
meninas jogando futebol. Segundo Louro (2004), existe a 
premissa de que a um determinado sexo – no sentido de 
características biológicas – corresponde um determinado 
gênero, e este, por sua vez, indicaria um desejo. Assim, uma 
pessoa com corpo de mulher seria feminina e gostaria de 
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homens. Essa sequência permite uma continuidade entre 
sexo-gênero-sexualidade, que opera reafirmando e repetin-
do a norma, na qual a lógica binária masculino/feminino se 
mantém e o corpo é identificado como de macho ou fêmea. 
Nessa direção, espera-se que homens e mulheres sejam de-
finidos de uma única maneira e que os desejos e as maneiras 
de viver a sexualidade possuam uma coerência interna.

Destacarei a seguir alguns aspectos relativos à mascu-
linização e à prática do esporte por mulheres – e não por me-
ninas –, com o objetivo de contextualizar o meio no qual as 
brincadeiras e as meninas se inserem. Em relação às institui-
ções esportivas, Adelman (2003) entrevistou atletas de hipis-
mo e vôlei. As mulheres do hipismo concordaram não sentir 
o preconceito, mas afirmaram: “Você (como mulher) tem que 
conquistar sua posição, porque os mesmos preconceitos que 
existem na sociedade em geral existem aqui” (ibidem, p. 454). 
É possível observar um aumento da participação feminina no 
hipismo, mas, como destaca a autora, o fato de separar com-
petições de homens e de mulheres pode reforçar a noção de 
inferioridade destas. As atletas consideram que o preconceito 
estaria “mais arraigado na cultura do que nas instituições es-
portivas. São as famílias, as portadoras dessa cultura, agindo 
de forma a dificultar o avanço das meninas em um esporte 
que envolve risco físico considerável” (ibidem, p. 455). Ainda 
de acordo com elas, a atitude dos pais costuma ser de segurar 
mais as meninas do que os meninos:

Às vezes a mãe chega para o professor: ‘Olha, a 
fulana não está muito bem hoje’. Então, o profes-
sor pega mais leve. Com o menino, geralmente, 
é o contrário. O pai já chega e fala: ‘pode pegar 
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pesado; puxe a orelha dele’... Então, é como se o 
professor já tivesse um consentimento para pe-
gar mais no pé do menino que da menina. (ibi-
dem, p. 455).

Em um esporte tido como masculino, quando é praticado 
por mulheres (ou meninas), fala-se que deve ser realizado sem-
pre de uma mesma forma, para “evitar que sejam transpostos 
alguns limites culturalmente construídos e identificados como 
inerentes a cada gênero. Assim, se o futebol não pode masculi-
nizar deve, no sentido inverso, reforçar sua feminilização” (GO-
ELLNER, 2005, p. 148). Então se produz uma feminização das 
mulheres que envolve explorar sua beleza, graciosidade e que 
promove a espetacularização desse corpo feminino12.

O futebol é possivelmente a porta de entrada para pro-
blematizar as nuances do borramento de fronteiras entre 
o masculino e o feminino, e um espaço de negociação que 
constitui e permeia as brincadeiras das crianças. Como en-
tende Goellner (2005), no Brasil a relação do futebol está 
articulada na identidade nacional. Desse modo, podemos 
problematizar como é ainda necessário pensar nesse espa-
ço para “ressignificar alguns dos sentidos que a eles estão 
incorporados de forma a afirmar que esse espaço é também 
seu, um espaço de sociabilidade e de exercício de liberdades” 
(GOELLNER, 2005, p. 150). Nessa direção, as brincadeiras – 
e, neste caso específico, o futebol – são vistas como espaços 

12 Segundo as ideias da autora, a espetacularização da mulher permite dois tipos de con-
clusões no âmbito do esporte. De um lado, a espetacularização do corpo feminino é aceita 
e exageradamente promovida. Por outro, provoca estranhamentos nesses corpos (so-
bretudo no âmbito das lutas e no futebol), e a aparência corporal serve de pretexto para 
duvidar tanto da feminilidade da mulher quanto do seu sexo (GOELLNER, 2005).
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que permitem algumas liberdades em relação ao gênero, o 
que parece já ser de conhecimento das crianças.

Para finalizar este capítulo, gostaria de refletir um atra-
vessamento que foi possível perceber na brincadeira (futebol) 
escolhidas para análise, que foi como meninos e meninas se po-
sicionavam de maneiras diferentes nas atividades. As meninas 
geralmente têm assumido uma característica de serem muito 
mais flexíveis e abertas à inclusão, seja dos meninos em suas 
brincadeiras, seja da sua própria em outras práticas, inclusive 
naquelas brincadeiras que elas não conhecem. Elas também 
conseguem se interrogar mais (no sentido de duvidar de suas 
certezas), por exemplo, sobre as separações entre masculino e 
feminino nas brincadeiras. Enquanto isso, os meninos parecem 
‘adequar-se’ à maior vigilância que veem sendo realizada sobre 
eles; ou seja, meninos parecem ser mais rigorosos na observa-
ção daquilo que menino e menina pode fazer.

Das análises realizadas neste capítulo, operei com o 
gênero e a sexualidade como marcadores que atuam sepa-
rados, mas também se aproximam. Contudo tal separação 
foi realizada com fins didáticos. No dia a dia da escola, gê-
nero e sexualidade entrecruzam-se, sobrepõem-se e articu-
lam-se. Em relação ao material empírico construído, foram 
observados mais elementos em relação a processos de ge-
nerificação do que a processos de sexualização, ao contrário 
do que eu mesma imaginava.

Algumas palavras para concluir...

A partir dessa organização dos dados empíricos e ob-
servando o modo como meninos e meninas disputavam e 
negociavam essas representações – ou seja, se era brinca-
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deira de menino ou de menina –, observei que a maior dis-
puta residia entre aquelas brincadeiras que se encontravam 
no que chamei de fronteiras de gênero. Desse modo, na-
quelas atividades entendidas como sendo de meninas e nas 
quais meninos, por algum motivo, brincavam, e vice-versa. 
Tais fronteiras de gênero constituíam momentos nos quais 
crianças disputavam mais os sentidos atribuídos àquela 
brincadeira, e era nesses pontos de fronteira que mais ope-
ravam os processos de generificação. 

O futebol, no qual tanto meninos quanto meninas não 
se cansavam de disputar e negociar. O futebol, brincadeira 
(e posteriormente esporte) que reflete (até certo ponto) uma 
identidade nacional, permitiu identificar o quanto o gênero 
opera na constituição de meninas e de meninos. Assim, fo-
ram exploradas as três estratégias novamente, mas a brin-
cadeira do futebol permitiu-me explorar a articulação da 
sexualidade no gênero e a prática corporal vivenciada por 
meninos e meninas na escola. Nessa direção, processos de 
masculinização e de sexualização foram identificados.

Nesse capítulo, também discuti como, nessa vivên-
cia coletiva das crianças no futebol, a habilidade técnica ou 
esportiva opera como uma capacidade que permite a in-
clusão/exclusão de meninas nas brincadeiras de meninos, 
e vice-versa. Ainda problematizei como não só o elemento 
da habilidade técnica é importante, mas que, se a menina 
quiser jogar futebol, ela precisa ter o desempenho que um 
menino teria durante o jogo. Assim, a menina precisa ‘não 
ter medo da bola’ ou ‘não ficar chorando’, elementos consi-
derados indissociáveis para o ‘saber jogar’ etc. Argumentos 
que vem sendo utilizados para justificar a separação e um 
único modo de ser criança.
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Medicalização para 
corpos insubordinados: 

meninas em situação de 
exploração sexual e 

os tensionamentos das 
lógicas de proteção

Monise Serpa

Jane Felipe

O contexto da pesquisa

A exploração sexual de crianças e adolescentes é um 
tema relevante e complexo, e sinaliza a dimensão da impor-
tância do marcador de gênero nessas discussões. A forma 
como as crianças e adolescentes são vistas e valorizadas no 
mercado do sexo ou mesmo pelas instituições que intencio-
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nam retirá-las de tal situação, nos fornecem caminhos para 
pensar os modos de ser e viver as feminilidades na nossa 
sociedade, impingindo em especial sobre as meninas e mu-
lheres diversas formas de maus-tratos emocionais e físicos. 
Nesse estudo, pretendemos discutir os efeitos institucionais 
que operam no corpo, nas relações de gênero e na sexuali-
dade de meninas atendidas pela rede de proteção a crianças 
e adolescentes em Porto Alegre/RS, em especial como as 
instituições lidam com as jovens que se insurgem no papel 
de insubordinadas por praticarem sexo e estabelecerem re-
lações agressivas com seus pares e com os pais sociais no 
espaço institucional.

Nas últimas décadas muito se tem discutido sobre o 
problema da exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Segundo Heather Montgomery (1998), a “prostituição in-
fantil” tem sido analisada como um problema dos “anos 90”, 
levando muitos países a criarem leis de proteção às crianças 
e adolescentes. No Brasil, a discussão sobre esse problema, 
incluído na categoria de violência sexual, também ocorreu 
na década de 90, quando o fenômeno da exploração sexual 
passou a ser alvo de debates entre autoridades e pessoas 
ligadas à área da infância e da adolescência. Tal fato aconte-
ceu principalmente a partir de denúncias suscitadas por ins-
tâncias governamentais e Organizações Não Governamen-
tais (ONGs) das Regiões Norte e Nordeste e por jornalistas1. 
Com base em um número crescente de registro de violên-
cias, as organizações envolvidas com a defesa dos direitos 

1 Um dos trabalhos mais conhecidos é do jornalista Gilberto Dimenstein, que realizou 
uma ampla investigação sobre a exploração sexual na região norte do País, resultando 
na produção do livro “Meninas da Noite: a prostituição de meninas-escravas no Brasil”, 
publicado em 1992.
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da criança e do adolescente se mobilizaram para o enfrenta-
mento dessa realidade (DOS SANTOS, 2004).

Em resposta a essa mobilização gerada pela ampla di-
vulgação da realidade de crianças e adolescentes em situ-
ação de exploração sexual no Brasil, o Congresso Nacional 
instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Prostituição, com o objetivo de apurar os  responsáveis em 
diversas regiões brasileiras (DOS SANTOS, 2004; LIBÓRIO, 
2004). De acordo com Leal (1999), houve então um avan-
ço na compreensão sobre tal realidade, especialmente com 
a mudança da terminologia “prostituição infanto-juvenil”,
para “exploração sexual”. De acordo com o que foi estabele-
cido no I Congresso Mundial sobre a Exploração Sexual de 
crianças e adolescentes realizado em Estocolmo em 1996, a 
exploração sexual é toda ação que envolve o corpo de crian-
ças e adolescentes, seja do sexo feminino ou masculino, para 
a obtenção de vantagem ou proveito sexual, baseadas numa 
relação de poder e de exploração comercial (LEAL, 1999). A 
criança e o/a adolescente, ao estarem nessa situação, não 
estão se prostituindo autonomamente, mas sendo “vitimi-
zadas/os” pela prática criminosa de adultos.

Conforme apontado no estudo realizado por Mello 
(2010) a respeito da produção científica no Brasil sobre a 
exploração sexual, não há uma definição precisa no que se 
refere à conceituação por ser classificada ora como prosti-
tuição infantil, ora como abuso sexual. Essa mesma “con-
fusão” conceitual é também retratada em pesquisas feitas 
com profissionais atuantes nos serviços de atendimento a 
crianças e adolescentes vítimas de violência, dificultando 
muitas vezes a realização da pesquisa sobre o tema (SER-
PA, 2009; VEJA, 2011).  Porém, segundo Landini (2011), há 
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uma concordância na maior parte dos trabalhos voltados 
para essa realidade, de que a prática sexual envolvendo uma 
criança ou adolescente e uma pessoa adulta é uma violação 
aos direitos humanos por estar estabelecida numa relação 
desigual de poder.

A partir do que foi acordado no I Congresso Mundial 
sobre a Exploração Sexual de crianças e adolescentes re-
alizado em Estocolmo em 1996, a exploração sexual é toda 
ação que envolve o corpo de crianças e adolescentes, seja 
do sexo feminino ou masculino, para a obtenção de vanta-
gem ou proveito sexual, baseadas numa relação de poder e 
de exploração comercial (LEAL, 1999). Apesar de considerar 
essa questão, Landini (2011) ressalta os limites trazidos por tal 
definição na realização das pesquisas sobre o tema, na me-
dida em que não deixa claro como crianças e adolescentes, 
nas suas variadas formas, fazem uso do sexo por dinheiro. De 
acordo com a referida autora, colocá-los/as na condição de 
abusados/as ou exploradas/os, sem atentar para os diversos 
movimentos realizados por crianças e adolescentes nesse 
processo, poderá engessá-los numa perspectiva homoge-
neizante, como se não tivessem “vontade própria ou agência” 
(LANDINI, 2011, p. 61). Assim, os estudos realizados não só por 
Landini (2011), mas por Serpa (2010), Ennew (2008) e Moraes 
(1998, 2011) apontam que o envolvimento com a exploração 
sexual pode ocorrer de diferentes formas, desde a fazer pro-
gramas para adquirir objetos de consumo ou para estabelecer 
relacionamentos afetivos. Segundo Melo (2010), a prática da 
exploração sexual envolve algumas questões tais como: ló-
gicas de mercado, abuso de poder em relação corpo infantil 
e adolescente por parte de “mercadores”, pais ou responsá-
veis e consumidores (e consumidoras) dos serviços sexuais.  
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A dimensão do corpo passa a ser um elemento importante 
na análise da exploração sexual, por ser um dispositivo con-
creto no qual se presentifica o ato da violência sexual. Anali-
sar as dimensões físicas, psicológicas e sociais desse corpo 
se faz necessário para entender a relação que a criança e/ou 
a/o adolescente estabelece com ele e com as demais pessoas 
envolvidas na situação de exploração sexual. 

Nessa perspectiva, cabe refletir sobre o contexto do 
mercado do sexo e como esse corpo jovem feminino transi-
ta na prática da exploração sexual. A erotização dos corpos 
femininos vem sendo mostrada nos meios de comunicação 
como TV, internet, revistas, jornais, assim como suas pro-
pagandas, nos quais é possível constatar novas formas de 
“exploração dos corpos e da sexualidade” (FELIPE, 2013, p. 
56). A inclusão de crianças e adolescentes nessa realidade 
ocorre por ser uma “mercadoria” de extremo valor comer-
cial. Para Leal (1999), o corpo infanto-juvenil é um produto 
do mercado globalizado do sexo que utiliza o marketing e 
a publicidade para divulgar uma lógica de hiper erotização 
do corpo feminino, fortalecendo perspectivas de submissão 
e desqualificação da mulher. Para Felipe (2003, 2010), que 
chama esse fenômeno de pedofilização, tais concepções 
vão produzir efeitos significativos na forma como crianças e 
adolescentes vão conceber o seu corpo e a sua sexualidade.

O conceito de pedofilização como prática social con-
temporânea pode ser desdobrado em três aspectos. O pri-
meiro deles chama atenção para o fato de termos leis de 
proteção à infância e adolescência (ECA, 1990) e por outro 
lado convivermos com o estímulo constante à erotização 
dos corpos infantis e juvenis, como se disséssemos: “dese-
jem esses corpos, vejam como eles podem ser desejáveis.” 
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Dentro de uma sociedade de espetacularização do corpo 
e da sexualidade, em que a lógica do consumo se faz pre-
sente em todas as esferas, nada como visibilizar também 
os corpos infanto-juvenis (FELIPE, GUIZZO, BECK, 2013). 
O segundo aspecto do conceito refere-se à exploração do 
universo “infantil” como potencialmente erótico, em que a 
infância é utilizada como fetiche para temática de sedução. 
Desse modo, objetos característicos do mundo infantil são 
acionados como cenários erotizados (ensaios fotográficos 
sensuais de modelos usando bichinhos de pelúcia, unifor-
mes colegiais, brinquedos, etc.). Áreas como a publicidade, 
a moda, os sites de jogos para crianças, os programas de TV, 
costumam utilizar tais recursos em suas produções. Por úl-
timo, a pedofilização pode ser entendida como preparação 
para o assédio, uma espécie de preâmbulo para a legitima-
ção e naturalização da violência/abuso sexual e a explo-
ração sexual, uma vez que a pedofilização está calcada na 
erotização dos corpos infantis, que alimenta e alicerça esse 
processo, banalizando o assédio ou ainda ignorando a pedo-
filia como uma prática criminosa.

Scripts de gênero e exploração sexual: 
onde estão as meninas?

Para entender os diversos atravessamentos em torno 
da exploração sexual faz-se necessário debatê-la a partir 
da compreensão do conceito de gênero. O referido conceito, 
produzido a partir das teorias feministas anglo-saxãs, busca 
dimensionar as discussões sobre ser homem e ser mulher, 
questionando os essencialismos pautados por uma con-
cepção biologicista, que tenta explicar os comportamentos 
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masculinos e femininos a partir de uma visão binária. O con-
ceito de gênero busca enfatizar os processos históricos, so-
ciais e culturais envolvidos na construção das masculinida-
des e feminilidades, mostrando o quanto o modelo biológico 
de diferenciação entre os sexos tem servido para promo-
ver e justificar as desigualdades entre homens e mulhe-
res. Como afirma Guacira Louro (2013), as explicações para 
as desigualdades estabelecidas entre homens e mulheres 
não estão nas diferenças biológicas, mas nas relações so-
ciais, no processo histórico, na acessibilidade aos recursos 
disponíveis na sociedade em questão. Na nossa sociedade 
são definidas características específicas para cada gênero, 
o que dará a cada um dos sujeitos um lugar social, um es-
paço de pertencimento a um determinado grupo, formando 
assim a sua identidade de gênero. A escola, a família e as 
pedagogias culturais acabam por exercer o papel de afirmar, 
constituir, reiterar, legitimar e controlar os scripts de gênero 
produzidos na cultura, de modo que as pessoas que ousam 
descumprir tais expectativas podem ser passíveis de puni-
ção, sendo vistas como inadequadas ou até mesmo perigo-
sas (GUIZZO e FELIPE, 2003; 2017). 

Tal discussão torna-se fundamental quando se trata de 
instituições voltadas para a proteção de crianças e adoles-
centes e, no caso desta pesquisa, pertencentes aos serviços 
de proteção social especial de alta complexidade do Sistema 
Único de Assistência Social -SUAS. Esses serviços voltam-se 
para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social e pessoal, como violência física, psicológica e/ou sexu-
al e que estejam sem referencial familiar ou que esta esteja 
impossibilitada de exercer cuidado e proteção (GULASSA, 
2010). Cabe ao serviço oferecer proteção integral como mo-
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radia, alimentação, higiene e trabalho, assim como: “privaci-
dade, o respeito aos costumes, às tradições e a diversidade de 
ciclos de vida, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero 
e orientação sexual” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E DE COMBATE A FOME, 2013, p. 43).  Nestes casos 
as crianças e adolescentes, ao serem afastadas da família e da 
comunidade onde estavam inseridas, passam a ser tuteladas 
pelo estado de forma mais direta e integral.

Portanto, cabe discutir como tais instituições, em suas 
pedagogias culturais, reiteram, constroem e normalizam os 
scripts de gênero. Nos casos específicos de exploração se-
xual, a literatura estudada aponta o distanciamento entre 
os programas voltados para esse público, seja pelo pouco 
número de meninas atendidas, seja pelo desconhecimento 
sobre o tema. Em um estudo realizado em Belém/PA sobre 
os programas voltados para o enfrentamento da exploração 
sexual, foi possível constatar uma baixa demanda de meni-
nas nesses serviços, colocando-as, assim, no lugar da invisi-
bilidade (OLIVA, 2010). A mesma dificuldade foi encontrada 
em outros estudos como o de Jana Perdensen (2014) no Rio 
Grande do Sul, não só pelo baixo número de meninas aten-
didas, mas principalmente pela pouca frequência e adesão 
das adolescentes identificadas em situação de exploração 
sexual aos serviços de proteção. Veiga (2011), em seu estudo 
sobre o tema em Rio Grande/RS, mostrou o distanciamento 
dos serviços com a realidade da exploração sexual, ao des-
crever as suas dificuldades em acessar as/os participantes 
na pesquisa. As dificuldades de notificação, identificação e 
acompanhamento em casos de exploração sexual também 
apareceram em um estudo realizado em Ribeirão Preto/SP 
por Eulália Fabiano (2013), com conselheiros tutelares, as-
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sistentes sociais e psicólogas. Nesse estudo, os/as profis-
sionais mostraram o pouco encaminhamento de casos com 
esse perfil para o serviço de atendimento, apesar do conhe-
cimento de tal realidade na cidade em questão. Devido à di-
ficuldade de acompanhamento, acabaram por não oferecer 
apoio para situações assim.

Apesar do Brasil ser apontado como um dos países com 
maior número de casos de exploração sexual no mundo, não 
encontraremos grande parte dessas meninas nos serviços de 
proteção. E quando elas adentram no sistema institucional de 
proteção, podemos nos perguntar como isso se dá e quais são 
as lógicas estabelecidas para lidar com as questões do seu cor-
po, gênero e sexualidade. O presente estudo buscou se aproxi-
mar dessas questões, acompanhando o caso de uma adoles-
cente, aqui identificada por Laura, com 14 anos, inicialmente 
acolhida na modalidade casa lar e depois em um abrigo.

Percurso metodológico do estudo 

O presente estudo partiu de uma perspectiva metodo-
lógica pós-crítica em educação na qual se entende o método 
como uma “produção de informação” e de criação de “estraté-
gias de descrição e análise” (MEYER e PARAÍSO, 2012, p. 16). 
Desse modo, o processo de pesquisa constitui-se a partir de 
uma interessante e produtiva movimentação, em um cons-
tante ir e vir, em especial quando nos deparamos com temas 
tão delicados. No entanto, é preciso atenção para não cairmos 
no “status quo”, naquilo que já foi definido, e por isso, rígido, 
pronto e acabado. Torna-se necessário observar, sentir e vi-
venciar o campo de pesquisa, em especial as situações que 
envolvem a ética (SANTOS e KARNOPP, 2017).
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Para a pesquisa, de inspiração etnográfica, foram reali-
zadas observações, entrevistas com profissionais envolvidos 
nas instâncias para o enfrentamento e proteção de crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, além de pes-
quisa documental, a partir de um inquérito envolvendo casos 
de exploração sexual de meninas na Delegacia de Polícia Para 
Crianças e Adolescentes – DECA. Acompanhamos três me-
ninas abrigadas em casas lares, utilizando entrevistas indivi-
duais e grupos focais. Neste artigo, abordaremos o caso da 
adolescente Laura, de 14 anos, inicialmente acolhida em casas 
lares e depois em um abrigo voltado para meninas.

Laura estava na 4ª série do Ensino Fundamental, tinha 6 
irmãos, duas mulheres e quatro homens. Ela era a mais nova 
e estava abrigada desde 2013, quando tinha 12 anos. Laura foi 
abrigada por ter sido vista pelos/as educadoras sociais de rua 
em situação de exploração sexual. Já para a menina, o moti-
vo de estar acolhida foi o abuso sexual cometido por um dos 
seus irmãos. Ela estava em uma casa lar só para meninas e 
recebia visitas semanais de sua mãe e alguns familiares.

Laura participou inicialmente com outra integrante dos 
grupos focais em uma das casas lares até o período em que 
foi transferida para outra casa lar e depois para um outro 
abrigo. Nesse período foram realizadas diversas atividades 
lúdicas como teatro, esporte, música, desenho e jogos, com 
o intuito de favorecer a interação das participantes e discutir 
de forma mais livre os temas da pesquisa. Após a sua saída 
da casa lar, iniciou-se um novo processo, a partir de visitas 
semanais ao abrigo. Nesse novo percurso, lançamos mão 
inicialmente de jogos interativos, material lúdico como lápis 
de cor, caixa de papelão, pastas, papel crepom, hidrocor e 
bola. Ao longo dos encontros, foram utilizados, a pedido da 
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participante, comidas como salgadinhos e docinhos para a 
realização de piqueniques com o intuito de produzir diálogo 
e interação, sendo essa a estratégia mais solicitada por ela.

Da medicalização ao aumento de peso: 
os desafios para um corpo “insubordinado”

Buscamos aqui analisar como as meninas, ao adentra-
rem e permanecerem na rede serviços de proteção, se insur-
gem no papel de insubordinadas por tensionarem os limites 
das normas institucionais, no que tange às práticas sexuais 
que exercem na sua estadia naqueles espaços, pois muitas ve-
zes elas são vistas como agressivas. As meninas demonstram 
seus desejos afetivo-sexuais e tentam se aproximar dos outros 
meninos abrigados ou mesmo dos pais sociais. Por vezes ten-
tam fugir para manter relações sexuais com outros homens. 
Ao burlarem as regras, são acionadas práticas de controle e 
normatização de seus corpos, concebidas a partir de determi-
nados scripts de gênero, que por sua vez imprimem determi-
nadas expectativas em torno da sexualidade feminina.

Antes de entrar em contato com Laura tivemos conhe-
cimento de sua história ainda nas primeiras visitas a um dos 
acolhimentos da rede de proteção por uma das profissionais 
que tanto trabalhava nesse abrigo como na casa lar.  Ela era 
descrita como “fogosa”, “namoradeira”. O seu apetite sexual 
era algo que marcava muito a sua descrição, parecendo, as 
vezes que ela era refém desse seu desejo. Ao estar diante 
dos meninos, os buscava incessantemente. Já em conversa 
com a assistente social e a psicóloga sobre um depoimento 
de uma das mães sociais, Laura precisou ser separada dos 
meninos à noite e por isso ficou pendurada nas grades, tris-
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te, por ser impedida de se aproximar dos meninos. A sua si-
tuação sensibilizou a sua irmã que a levou para outra cidade 
a qual morava, no intuito de cuidar dela. Nesse processo, a 
menina teve episódios na escola, as quais nas filmagens fei-
tas pelas câmeras mostrava o seu “ataque” aos meninos. Na 
casa da irmã, passou a investir no enteado dela e alguns vi-
zinhos passaram a frequentar a casa para transar com Laura 
quando a sua irmã não estava presente. Além desse aspec-
to, Laura tinha episódios de agressividade nos espaços onde 
frequentava como xingamentos e agressão física, fazendo-
-a ser transferida da casa lar três vezes, até que chegou ao 
abrigo voltado apenas para meninas. Essa era considerada 
a sua última chance. Caso não se adaptasse, não saberiam 
mais para onde encaminhá-la.

Em um dos primeiros contatos que tivemos com Laura 
em uma das casas lares, já tivemos conhecimento das suas 
práticas em ficar com os meninos da casa. Segundo uma 
colega de quarto e também confirmado por ela, havia fica-
do com todos, exceto um deles por ser considerado crian-
ça. Tais práticas não são permitidas pelas normas da casa 
e mesmo assim elas não deixam de serem vivenciadas por 
elas/eles. Segundo Laura, quando perguntada sobre os na-
moros na casa respondeu:

“-Não pode namorar na casa. Se namorar tem que   
   se mudar. 
-Mudar para onde? 
-Para uma outra casa”. (Laura, 14 anos)

Como lidar, então, com esse desejo “exacerbado” de-
monstrado por Laura, mas que dentro dos limites institucio-
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nais, tornava-se inviável de ser vivenciado, permitido? No 
primeiro encontro com a equipe técnica responsável pelo 
acompanhamento de Laura, uma das profissionais mencio-
nou que ela estava sendo acompanhada por um psiquiatra. 
Segundo o seu relato, para o psiquiatra, Laura tinha uma 
“compulsão por sexo” e por conta disso ela tomava uma me-
dicação controlada, conhecida como Rispiridona. Até aquele 
momento não tínhamos conhecimento sobre essa medicação, 
o que nos fez pesquisar sobre a sua indicação de tratamento2.

O que chama atenção na descrição do medicamento é 
a indicação para casos de esquizofrenia com manifestações 
psicóticas, diagnóstico esse não correspondente à situação 
que Laura apresentava. Para a questão da agressão, tivemos 
um maior aprofundamento sobre o problema quando pas-
samos a acompanhá-la nas casas lares e no abrigo. Um dos 
episódios envolveu Laura com a folguista3 da casa, agredin-
do-a por causa dela ter lhe negado uma bolacha. Um outro 
episódio descrito pela mãe social foi quando Laura precisou 
ser transferida para outra casa lar devido as suas tentativas 
de agressão para com ela. Tal fato acabou por favorecer a de-
cisão de sair desse trabalho como mãe social. Para a profis-
sional, a vida da casa mudou com a vinda de Laura. Afirmou 
algumas vezes que seria incompatível conviver com Laura 

2 De acordo com o site http://www.medicinanet.com.br/bula/8315/risperidona.
htm, a rispiridona: É uma medicação indicada para pacientes esquizofrênicos com ma-
nifestações psicóticas como tais como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, 
hostilidade, desconfiança, embotamento afetivo, isolamento emocional e social, pobreza 
de discurso. É indicada para o tratamento de transtornos do comportamento em pacien-
tes com demência nos quais os sintomas tais como agressividade (explosão verbal, vio-
lência física), transtornos psicomotores (agitação, vagar) e indicada para o tratamento de 
curto prazo para a mania aguda ou episódios mistos associados com transtorno bipolar I.
3 Folguista aqui é a profissional que substitui o casal social no seu dia de folga, uma vez 
por semana.   
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novamente: “Se ela voltar para a casa, eu saio”. Se por um 
lado, esse fato desgastou a convivência dos pais sociais no 
exercício de sua função na casa lar a ponto de fazê-los desistir 
de trabalhar com isso, por outro impossibilitou a Laura retor-
nar a essa casa lar, necessitando assim conviver com outro 
grupo, em outra casa pertencente à instituição mantenedora. 
Tal fato também repercutiu na pesquisa, não só por destituir 
a estrutura das atividades que estavam sendo realizadas em 
grupo, mas por exigir um novo vínculo com Laura. Porém, a 
sua permanência nessa casa não durou muito. Mais um epi-
sódio de agressão na escola e de prática sexual com um dos 
meninos da casa a fez sair de lá. Nesse segundo episódio, 
de acordo com as profissionais, ela fez várias investidas por 
meio de bilhetes e pedidos diretos para fazer sexo. E quando 
não correspondida, sofria muito. Tornou-se inviável, assim, 
para a direção da instituição a convivência dela com meninos 
na casa lar. A expectativa era que com a mudança para um 
abrigo só de meninas, essa questão pudesse ser minimizada.

Os novos contatos com Laura fora da primeira casa Lar 
foram impactantes. Ainda quando estava na modalidade de 
casa lar, a segunda visitada, ela já estava bem diferente. Mais 
silenciosa, sem vontade de utilizar os materiais que produ-
zimos em grupo. A sua maior expressão se deu quando nos 
sentamos à mesa para comemorar os aniversariantes do mês: 

“Laura ficou a maior parte do tempo em silêncio en-
quanto estava na mesa. Foi uma das últimas a sair. E en-
quanto esteve sentada, não parou de comer os doces e 
salgados, um atrás do outro. Enquanto comia, o seu olhar 
parecia distante, parecia estar mais atenta à comida que 
comia. Ficou nesse ato repetitivo até que precisei ir embora 
(...). (Trechos do diário de campo, 2 de dezembro de 2015).
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Já no abrigo para meninas, nas primeiras visitas, a ten-
tativa foi de estabelecer o vínculo e dessa vez a dificuldade 
maior estava em manter contato quando as suas maiores 
reações eram: “Não sei”, “To cansada”, “Deu, Monise”, “Você 
disse que não viria hoje”, “To com sono”... Fora os bocejos e 
as expressões de insatisfação”. (Trechos do diário de cam-
po).  Quando indagada por que ela sentia cansado e sono, 
respondeu: “por causa do remédio”. A sua fala estava dife-
rente, menos articulada e com difícil compreensão. Segun-
do a monitora, ela estava tomando o remédio “direitinho”. De 
fato, isso era visível. Estava estampado no seu comporta-
mento e na sua expressividade os efeitos dessa medicação, 
até então não presenciada por nós nas outras vezes. O can-
saço permaneceu em todas as demais atividades, desde as 
que envolvia mais movimento, como jogar bola, caminhar, 
ou também conversar. Em poucos minutos, a sua reposta 
era: “Tô cansada”, mesmo quando fazia atividades que es-
colhia realizar. Esse cansar rápido foi se estendendo para 
outras situações, como no caso de tomar banhos de pis-
cina em um clube, como atividade de férias do Serviço de 
Apoio Socioeducativo - SASE4. Inicialmente esse foi um dos 
primeiros assuntos a ser comentado por ela: “Amanhã tem 
piscina!”, que vinha acompanhado de um largo sorriso. Não 
demorou muito para ela dizer que não queria mais ir para 
a piscina porque tinha enjoado.  Seu próximo investimento 
estava em voltar a estudar: “Não vejo a hora de começarem 
as aulas! Começa logo as aulas”! Essa expressão se repe-
tia todas as vezes em que nos encontrávamos, até que de 

4 Para maiores informações sobre o serviço ver: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
fasc/default.php?p_secao=73
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fato as aulas começaram. Seu entusiasmo era contagiante, 
pois a escola poderia representar um outro momento para 
ela, como fazer novas amizades, conhecer outras pessoas. 
No entanto, logo no nosso primeiro encontro após seu re-
torno à escola, a empolgação havia se modificado. Para nos-
sa surpresa, Laura não fez qualquer menção à escola e ao 
ser indagada, apenas respondeu que não estava gostando 
da escola pois tinha que acordar muito cedo. E em uma das 
vezes, comentou:

- Levei um bilhete da professora. 
- Ah é? Dizendo o quê? 
- Que eu não tinha vontade de fazer nada 
   na sala de aula. 
- E ela tem razão? 
- Sim, não tenho vontade. 
 (Trechos do diário de campo, 24 de março de 2016).

Diante disso, buscamos saber das suas novas amiza-
des, com o intuito de analisar por onde andava o seu desejo, 
já que nas atividades escolares parecia não estar. Ela co-
mentou sobre um menino que conheceu na escola, sem a 
intensidade antes mostrada ao falar de meninos.

Ao longo de nossos encontros, a sua agressão foi per-
dendo força, pelo menos no seu discurso e nos registros dos 
profissionais. Por outro lado, o seu desejo por comida pas-
sou a ser uma tônica, inclusive solicitando que levássemos 
alimento nos nossos encontros. Sua família também era de-
mandada para que levasse comida durante as visitas. 

“(...) Sobre a visita da mãe e familiares foi resumida 
por ela assim: “Ela me trouxe uma caixa de chocolate e um 
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Nescau”. “E comi tudo na escola” Falava isso comendo todas 
as jabuticabas que havíamos colhido. A sua voracidade em 
comer as jabuticabas chamava atenção, assim como sua 
ansiedade em comer tudo o que foi trazido. Antes mesmo 
de colher as jabuticabas, ao vê-las, a sua boca salivava in-
tensamente a ponto de não conseguir segurar e derramá-la 
nas frutas. Daí falou que gostaria de comer uma coxinha, 
“aquelas... aquelas...” não dizia sobre qual era. De frango? 
Perguntei. Ela disse que sim. Acabaram as jabuticabas e 
rapidamente foi buscar laranja, do pé do quintal. (...)Laura 
continuava a comer uma laranja atrás da outra” (Trechos 
do diário de campo, 14 de março de 2016).

Laura foi ficando mais ativa e menos letárgica nos 
nossos encontros. A comida tinha um forte efeito nela, como 
deixá-la mais disposta e aparentemente mais feliz. No seu 
corpo, os efeitos eram significativos como o visível aumen-
to de peso. O seu abdômen tinha se alargado a um ponto 
que fez chamar a atenção de uma das monitoras sobre a 
possibilidade dela estar grávida, já que para ela a barriga 
de Laura estava em crescimento. E de fato, estava. A gravi-
dez era um motivo improvável já que Laura tomava injeção 
anticoncepcional regularmente, sendo esta uma outra for-
ma institucional de lidar com a sua sexualidade. Segundo 
uma das mães sociais, um dos critérios para o uso do anti-
concepcional em meninas deve-se ao fato delas terem um 
comportamento muito “namoradeiro”. E ao perguntar como 
acontecia esse processo, a mãe social respondeu: “É tudo 
com a ginecologista. É ela quem decide”! Por outro lado, em 
meninos não foi mencionada nenhuma estratégia para lidar 
com a sexualidade deles. Aparentemente, com as meninas 
“reguladas” com o anticoncepcional, não cabiam preocupa-
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ções para com os meninos. Dessa forma, ao longo do acom-
panhamento de Laura, não foi descrito alguma atividade 
voltada para a sua sexualidade nas atividades institucionais 
as quais tenha participado que propiciasse um espaço de 
discussão sobre esse tema.

De acordo com os estudos realizados por Costa, Spotz, 
Grynszpan e Souza (2006), ao longo da história a medicina 
se consolidou como uma profissão responsável em norma-
tizar aspectos relacionados ao corpo da mulher. A histeria 
e a ninfomania no final do século XIX, como doenças con-
sideradas específicas do feminino, ameaçavam a ordem e 
atribuíam aspectos irracionais da sexualidade feminina, 
cabendo a ginecologia a responsabilidade de avaliar o que 
excedia ao “normal”. Rohden (2002) traz a questão de como 
a medicina, especificamente a ginecologia, se voltou a partir 
da metade do século XIX, para questões como a sexualidade 
e reprodução, elegendo o corpo feminino como locus privi-
legiado para esse estudo e também de intervenção médica. 
O papel feminino, na pesquisa realizada pela referida auto-
ra, a partir de teses da faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro entre os anos de 1833 e 1940, estava voltado para a 
procriação e era por ela que a função social das mulheres 
era determinada. Os médicos foram assumindo o lugar de 
responsabilidade sobre o gerenciamento da saúde feminina, 
buscando se especializar em práticas cada vez mais inter-
vencionistas sobre o corpo da mulher (ROHDEN, 2006).

Ao nos depararmos com a situação de Laura, não pode-
mos deixar de pensar em tais práticas de controle dos corpos 
femininos, pois a menina tinha um forte tratamento medica-
mentoso. Para lidar com sua sexualidade, interpretada como 
agressiva e “maníaca”, houve uma intervenção psiquiátrica e 
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ginecológica. Segundo Jane Russo (2004), no percurso his-
tórico da construção do Manual de Diagnóstico e Estatístico 
dos Transtornos Mentais - DSM, a visão psicossocial sobre 
os transtornos mentais influenciada pela psicanálise, perde 
a sua força e passa a dar lugar a uma visão biomédica, foca-
da na biologia e na neurociência. Essa mudança fez com que 
o DSM se voltasse para as descrições mais objetivas, com 
menor ênfase nos processos psicológicos envolvidos nos 
transtornos. A separação entre aspectos orgânicos e não or-
gânicos nos transtornos mentais desapareceu, fortalecendo, 
assim, a compreensão dos fenômenos considerados psico-
lógicos como doença e, portanto, passíveis de serem trata-
dos com medicamentos. Para a autora, tal questão fortalece 
a relação entre o DSM com a psicofarmacologia, abrindo es-
paço para o apoio das indústrias farmacêuticas aos experi-
mentos clínicos randomizados, com vários pacientes, para a 
produção de medicamentos. Dessa forma, temos assistido 
cada vez maior a inserção dos medicamentos no cotidiano 
das pessoas, provocando o fenômeno já apontado pelos crí-
ticos desse processo como medicalização da vida, inclusive 
de forma precoce na vida das crianças.

No campo da sexualidade, os estudos de Rohden (2011) 
mostram a forte influência da perspectiva biomédica a partir 
da década de 90 para o tratamento das doenças consideradas 
no campo da “disfunção sexual” com base em uso de fármacos. 
Com isso, os aspectos políticos e sociais vão perdendo espaço 
na compreensão sobre os fenômenos da sexualidade, aumen-
tando o enfoque para tratamentos individualizantes e medi-
camentosos. Sobre o campo da sexualidade no DSM, Russo 
(2004) analisa as mudanças ocorridas na última versão desse 
manual na inclusão da categoria Transtornos Psicossexuais, 
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dentre eles o das disfunções sexuais, pois em tal categoria há 
uma descrição sobre o ciclo de resposta sexual. Nesse pro-
cesso ocorre desejo, excitação, orgasmo e resolução. Em cada 
etapa conterá um transtorno específico como o Transtorno do 
Desejo Sexual, o Transtorno da Excitação Sexual, o Transtorno 
Orgásmico e o Transtorno de Dor Sexual.  A autora discute, no 
primeiro transtorno, a descrição do Transtorno do Desejo Se-
xual Hipoativo e o de Aversão Sexual. Nessa versão, o foco está 
na carência de desejo sexual como evidência para identificação 
de uma sexualidade “problemática” ou fora do padrão “normal”. 
Os excessos e o alto desejo no campo das sexualidades passa a 
ser visto como algo dentro da normalidade.

Partindo dessas discussões, retomamos a história de 
Laura e os parâmetros para o seu tratamento medicamentoso. 
Se o comportamento excessivo, no que tange ao seu desejo se-
xual, não cabe mais na concepção de um Transtorno Sexual, o 
que levaria então a escolha de um tratamento psiquiátrico para 
o seu “problema”? E se o excesso está no seu comportamento 
agressivo, cabe aí tratá-la como esquizofrênica ou bipolar? E 
como uma história marcada por fortes violações, era conside-
rada no tratamento psiquiátrico da menina? 

Ao ser perguntada há quanto tempo ia ao psiquiatra, 
Laura abriu as duas mãos, como num gesto que dizia: 

-Não sei. 
- O que você fala para ele? 
-Nadinha. Fico muda.
-Você sabe por que toma remédio?
- Não sei. 
-Você vai a psicóloga e fala com ela?
- Não. Eu não sei o que é isso.
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-Você não sabe o que a (digo o nome da profissio-
nal) faz? 
-Não sei. Vamos comer laranja? E se levanta para 
colher laranjas.
 (Trechos do diário de campo,11 de abril de 2016).

Diante desses silêncios apresentados nas suas idas ao 
psiquiatra, cabe pensar quais eram os indicadores diagnós-
ticos utilizados pelo referido profissional para o tratamento 
administrado à Laura e quais foram as suas percepções so-
bre a menina. Como já discutimos, os aspectos psicológicos 
e sociais de sua vida são reduzidos a uma condição biológica, 
cabendo ao remédio “equilibrar” a sua insubordinação e as-
sim ajudar-lhe, inclusive, a voltar para família, como apontou 
a monitora do abrigo.  Com a medicação, as possibilidades de 
agir sobre o seu corpo e o seu desejo ficavam visivelmente 
reduzidas. E esses efeitos reverberaram no seu desejo sexual.

Em uma de nossas conversas, entre uma “abocanhada 
e outra” das laranjas colhidas por nós, foi pontuada a sen-
sação de que ela parecia estar gostando do abrigo. Ela res-
pondeu que sim e ao ser questionada sobre até quando ela 
pretendia ficar, respondeu: “até quanto tiver com 19 anos”. E 
sobre os namoros, teceu o seguinte comentário: 

“É, tenho que pensar nos estudos. Depois penso em 
namorar”.  Parece ser uma fala vinda de outro lugar. Uma 
fala institucionalizada, já que várias vezes tem demonstra-
do desinteresse pela escola, inclusive pelo bilhete da pro-
fessora que menciona essa sua indisposição nas tarefas es-
colares” (Trechos do diário de campo, 24 de março de 2016).

Minimizar as experimentações afetivo-sexuais do pú-
blico jovem como menos importante diante das outras neces-



400  |  Seção 111

Medicalização para corpos insubordinados: meninas em situação 

de exploração sexual e os tensionamentos das lógicas de proteção

sidades é uma prática comum nos discursos institucionais, 
mesmo quando a realidade mostra o contrário. A possibili-
dade dessas experimentações serem percebidas como algo 
prazeroso e necessário para a formação da sexualidade da 
pessoa como um todo, muitas vezes é desconsiderada ou 
até mesmo temida, por ser entendida sempre como um ris-
co, por conta da gravidez e das DSTs.  Tal preocupação é re-
corrente quando se fala de “adolescência” e das estratégias 
de proteção a sua saúde. A sexualidade, comumente vista na 
perspectiva biológica, como afirma Furlani (2013), acaba por 
restringir esse tema para a dimensão reprodutora do corpo, 
principalmente no caso das mulheres. A dimensão do prazer 
na descoberta e exercício da sexualidade é pouco abordada 
ou até mesmo negligenciada. Felipe (2008) também discu-
te essa questão ao sinalizar nas práticas educativas sobre a 
sexualidade um enfoque maior nos temas sobre gravidez e 
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs, em especial a 
AIDS. Dessa forma, outras dimensões da sexualidade, como 
o prazer, por exemplo, acabam sendo desconsiderados, sen-
do esse aspecto um dos mais significativos para a constru-
ção da nossa afetividade.

Sobre as meninas exploradas 
e suas (im)possibilidades institucionais

Qual será então o espaço para o acolhimento da histó-
ria de Laura e de tantas outras meninas, em suas singulari-
dades? A violência sofrida pela violação de seu corpo vol-
tava-se para ele mesmo como uma das poucas estratégias 
restantes para sobreviver nos espaços institucionais. A sua 
raiva e o seu desejo sexual deveriam permanecer contidos, 
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guardados para ela mesma. E assim, o desejo exagerado 
pela comida passou a ter mais sentido para a sua existên-
cia, embora tal processo, ao que tudo indica, parecia pas-
sar despercebido aos olhos institucionais. Para sobreviver 
no espaço institucional, a menina acabou por dar um outro 
destino para o seu desejo sexual e para o seu sentimento de 
“inadequação” formalmente legitimado pelo saber médico 
e fortemente regulado pelos psicofármacos. Para o risco da 
gravidez, as injeções de anticoncepcionais mensais, para a 
agressão e desejo sexual, um diagnóstico psiquiátrico, mes-
mo quando essas reações produziam sentido para a histó-
ria de Laura, marcada por inúmeras violações. Assim, a sua 
insubordinação como estratégia de resistência e de agência 
foi perdendo força, dando lugar ao esperado, ao normativo. 
Aparentemente “adormecido”, o seu desejo sexual foi deslo-
cado para a comida, quando ela pode, enfim, experimentá-lo 
na sua intensidade, várias vezes ao dia. O desejo sexual, an-
tes despertado e potencializado em suas relações afetivas, 
ficou restrito e contido no seu próprio corpo.  Um corpo ins-
titucionalizado, engordado e “devidamente” medicado.

O uso dos remédios acaba por individualizar o tra-
tamento, dando maior ênfase nas disfunções e desvios do 
corpo a partir da sua dimensão biológica. Os aspectos sub-
jetivos perdem força diante do enquadramento das reações 
de Laura a um diagnóstico psiquiátrico, naturalizando os 
processos sociais envolvidos. No caso estudado, o remédio 
não só pretendeu amortecer a agressão e o desejo sexual, 
como também colocou em segundo plano os demais trata-
mentos necessários em casos de violação sexual, como o 
psicossocial. Em situações de exploração sexual, como já 
discutido, cabe um olhar que possa considerar as lógicas de 
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pedofilização e valorização do corpo infanto-juvenil nas his-
tórias dessas meninas atendidas nos espaços institucionais. 
Esses corpos precisam ser ouvidos, sentidos e entendidos 
também em sua singularidade para que não sejam reduzi-
dos a normas, regras e modelos estabelecidos como ideais. 
Talvez seja esse um dos maiores desafios. Como pensar es-
paços de existência para essas meninas quando os limites 
para o exercício de sua sexualidade desde muito cedo foram 
transgredidos? E como lidar com os efeitos perversos dessa 
erotização precoce sem revitimizar as meninas envolvidas?    
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Experimentações 
teórico-metodológicas de 
pesquisas com gênero em 
suas posições dissidentes: 

infâncias em debate

Dilton Ribeiro Couto Junior

Introdução

nas lembranças [...] percebemos e interpretamos o lembrado 

no contexto de um passado inacabado1.

Mikhail Bakhtin

Rememorar as experiências cotidianas passadas traz 
a oportunidade para que possamos (re)pensar, no presente, 
nossa própria trajetória de vida pessoal/profissional. A reme-
moração nos instiga a (re)imaginar as múltiplas interações 
estabelecidas com outras pessoas, os múltiplos espaços habi-

1 Bakhtin, 2011, p. 399.
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tados-vividos por nós, bem como os múltiplos sentidos atri-
buídos pela nossa implicação com o mundo da cultura. Ao (re)
imaginarmos os acontecimentos passados, novos elementos 
aparentemente desimportantes passam a ser acionados pelo 
nosso pensamento, adquirindo a força que precisamos para 
colocar em prática as possibilidades de ver o mundo de ou-
tras formas. Neste contexto, o passado caracteriza-se pela 
dimensão do inacabamento, na medida em que ele é cons-
tantemente (re)visitado pelo nosso pensamento.

Um trabalho de pesquisa é convidativo a outras for-
mas de compreender pontos de vista ainda não imaginados, 
além de auxiliar em possibilidades de se (re)pensar uma 
determinada teoria em contextos investigativos que muitas 
das vezes não nos são familiarizados. Na medida em que le-
mos um trabalho de pesquisa, “de alguma forma, nos lemos 
juntos, nos damos sentido, ou, ainda, percebemos nossos 
sentidos em alguns momentos se desfazerem” (BELLO e 
FELIPE, 2010, p. 175). Diversos ensinamentos-aprendiza-
dos atravessam muitas das experiências com os processos 
de leitura/escrita, colocando x2 leitorx/escritorx na posição 
de alguém que tem um papel social importante no/a apro-
fundamento-ampliação-consolidação de uma determinada 
área do conhecimento.

Bakhtin (2008, p. 223) nos convida a pensar que “o 
nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de ou-
tros”, ou seja, nos constituímos e somos atravessados pelas 
experiências que estabelecemos com nossos tantos outros. 

2 Optei pelo uso do “x” ao longo deste texto com a intenção de posicionar-me politica-
mente frente à necessidade de romper com os binarismos de gênero. Essa é uma das 
inúmeras estratégias linguísticas que podem ser utilizadas na escrita de um texto para 
evitar enquadrar as pessoas mencionadas dentro de um determinado gênero.
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Enquanto professorx e pesquisadorx que atua na área edu-
cacional com ênfase nos estudos com gênero e sexualidade 
em suas posições dissidentes, reconheço o quanto nossa 
própria experiência de vida pode tornar-se um pontapé ini-
cial importante na formulação de teorizações potentes para 
se problematizar/interpretar os diversos acontecimentos da 
vida cotidiana. Se por um lado as marcas da abjeção e as 
experiências do/com o “armário” podem proporcionar des-
confortos, por outro lado, essas experiências também são 
capazes de nos interpelar no sentido de nos provocar a (re)
pensá-las diferentemente, sob outros pontos de vista. Ain-
da que os corpos considerados “estranhos” estejam destina-
dos a viver sob as constantes ameaças sociais, não há como 
negar que essas vidas apontam para múltiplas e variadas 
“possibilidades de reinvenção de si, em especial, através de 
uma estética para a existência (POCAHY, 2013, p. 143-144).

Esse texto discute algumas das lembranças de infân-
cia dxs pesquisadorxs bell hooks e Paul Beatriz Preciado. 
Essas lembranças, publicadas em textos escritos (artigos 
e capítulos de livros), me auxiliaram na articulação de re-
flexões direcionadas para as (d)enunciações realizadas por 
elxs frente a tutela e as marcas do patriarcado na relação 
adulto-criança. Conforme pontam Matos e Paradis (2014, 
p. 64), “o patriarcado é uma forma de organização social na 
qual as relações são regidas por dois princípios básicos: (1) 
as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos ho-
mens, e (2) os jovens estão hierarquicamente subordinados 
aos homens mais velhos”. Dito isso, o texto parte da premis-
sa de que as lembranças passadas, mesmo aquelas que um 
dia nos imobilizaram, podem provocar verdadeiros fascínios 
e nos impulsionar a contestar os regimes de verdade que 



412  |  Seção 111

Experimentações teórico-metodológicas de pesquisas com gênero 

em suas posições dissidentes: infâncias em debate

um dia nos fizeram acreditar veemente na nossa condição 
de inferioridade e subalternidade. Parto da premissa de que 
a pesquisa com gênero e sexualidade em suas posições dis-
sidentes, ao se alimentarem das experiências (muitas das 
vezes pessoais) das infâncias, auxiliam-nos a (re)pensar 
a educação que vimos oferecendo a todxs aquelxs que, de 
alguma forma, sentem o peso das normas regulatórias de 
gênero sobre seus modos de pensar-ser-viver. Este texto 
encontra-se enredado/amparado pelas reflexões teóricas 
de pesquisadorxs do campo de estudos de gênero e sexua-
lidade, como Paul Beatriz Preciado (2013, 2014), bell hooks 
(2013), Bello e Felipe (2010), entre outrxs estudiosxs. A in-
terlocução com os trabalhos dessxs pesquisadorxs possibi-
litaram a tessitura de reflexões em torno das experiências 
que foram vivenciadas durante as infâncias, permitindo ex-
perimentações/teorizações com gênero e sexualidade em 
suas posições dissidentes.

Louro (2013, p. 17) concorda que “uma matriz he-
terossexual delimita os padrões a serem seguidos e, ao 
mesmo tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as 
transgressões”. Dito isso, fomentar debates em torno de 
gêneros e sexualidades considerados “desviantes” das 
(hetero)normas pode propiciar um panorama de como 
crianças constroem suas próprias estratégias de resistên-
cia ao que Preciado (2014) denomina de regime hetero[-
cis]centrado3. Prossigo com este texto caminhando numa 
direção oposta aos tão conhecidos “receituários pedagó-

3 O [cis] foi acrescentado por mim à expressão “heterocentrado”, cunhada por Preciado 
(2014). O uso do CIS refere-se à palavra cisgênero, utilizada para designar pessoas que se 
identificam com os gêneros que lhes foram atribuídos no nascimento.
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gicos”. Defendo a problematização e o tensionamento das 
questões elencadas a seguir não com o objetivo de forne-
cer respostas definitivas aos problemas sociais, mas de 
tecer reflexões que possam desencadear (des)caminhos 
potentes para questionarmos as experiências sociais 
daquelas crianças que tiveram suas vidas atravessadas 
pelas marcas da abjeção. Essas experiências incluem o 
sofrimento das constantes intervenções sociais que im-
põem uma visão de mundo com a intenção de naturalizar 
e normatizar o trinômio gênero-sexo-sexualidade, bus-
cando garantir a supremacia da heterossexualidade des-
de a infância (BELLO e FELIPE, 2010).

(Re)visitando infâncias como possibilidade 
de produzir teorizações

Ao reconhecermos a criança na perspectiva do “vir a 
ser” – ou seja, compreendendo-a como um sujeito que es-
taria situado meramente numa etapa transitória rumo à ju-
ventude e, mais adiante, à vida adulta –, eliminamos qual-
quer possibilidade de legitimá-la enquanto um cidadão que 
também apresenta (ou deveria apresentar) direitos-deveres 
no âmbito social. Conceber o sujeito de pouca idade como 
“adulto em miniatura” tampouco auxilia na desconstrução 
dos elementos sociais responsáveis pela “desqualificação 
da voz das crianças na configuração dos seus mundos de 
vida” (SARMENTO, 2005, p. 370). Ainda que a força ideo-
lógica por trás do “adultocentrismo” muitas das vezes crie 
obstáculos para que se garanta a legitimidade do lugar so-
cial ocupado pela criança na vida cultural e política, concor-
do com Carvalho (1997, p. 122-123), para quem
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É fundamental que se perceba a criança como 
um sujeito que pensa, age, pertence a uma 
classe social, está inserido em um contexto, que 
constrói e se constrói na cultura, que produz e é 
produtor de linguagem, ou seja, a criança é um 
ser social, histórico, político e cultural. E isso é 
fato. E é por essa criança que se deve lutar. Não 
para que ela seja o adulto de amanhã, e sim, 
porque ela é um sujeito hoje.

A categoria “infâncias” constitui-se uma construção 
(ficcional) sócio-histórica intencionalmente forjada com a 
intenção de localizar-enquadrar corpos dentro de uma pers-
pectiva etária. A utilização do plural na expressão infância é 
uma forma de apontar para a multiplicidade de modos de ser 
criança, corroborando a ideia de que o ser humano não se 
constitui apenas biologicamente, mas também social e cul-
turalmente. Em outras palavras, não é possível analisarmos 
“a” infância sem cairmos na armadinha da universalização e 
essencialização dessa categoria social. Somando-se a isso, 
ao legitimarmos que essa categoria é socialmente constru-
ída, reconhecemos que não há uma única forma de viver a 
infância e ser criança, ao mesmo tempo em que a infância 
não é compreendida da mesma forma em todas as regiões 
do mundo. A dificuldade de enquadrar corpos nas catego-
rias “criança”, “jovem” ou “adulto” deve-se ao fato de que não 
é possível desconsiderar as condições sociais, históricas, 
culturais, de gênero, dentre outros aspectos envolvidos, nas 
condições do ser criança, jovem ou adulto.

As crianças diferenciam-se profundamente porque 
transitam por entre classes socioeconômicas distintas, dis-
tribuem-se por diversas regiões do globo, são enquadradas 
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dentro de um determinado gênero e marcadas por uma de-
terminada raça e etnia (SARMENTO, 2005). A geração/ida-
de é um marcador social de identidade e diferença impor-
tante, entretanto, existem inúmeros outros como etnia/raça, 
gênero, sexualidade, classe social e localização geográfica 
que, ao serem utilizados de forma interseccional, oferecem 
possibilidades para uma melhor compreensão da complexa 
conjuntura sociocultural de um determinado tempo e espa-
ço (POCAHY, 2011). Dito isso, (re)visitar lembranças de in-
fâncias através de alguns desses marcadores nos fornece 
elementos para tensionar o quanto o processo de normati-
zação do corpo é “forjado e tecido em dispositivos de gênero, 
sexualidade, idade, tamanho, forma, peso, ‘raça’” (POCAHY, 
2011, p. 27), para citar alguns. A interseccionalidade auxilia 
no planejamento de estratégias capazes de produzir teori-
zações em prol da subversão de determinadas verdades que 
são colocadas em manutenção e funcionamento pelo regi-
me hetero[cis]centrado.

 A seguir discuto algumas das lembranças de infân-
cia dxs pesquisadorxs bell hooks e Paul Beatriz Preciado 
que foram publicadas na forma de textos escritos (artigos 
e capítulos de livros). Com a teorização dessas lembranças 
enfatizo principalmente os aspectos referentes à tutela e às 
marcas do patriarcado. A diferença de cerca de vinte anos 
de idade entre elxs, somado ao fato de que viveram suas 
experiências de infância/criança em continentes diferentes 
– umx na América e x outrx na Europa – certamente con-
tribuíram com experiências diversas, ainda que seus relatos 
aqui apresentados caminhem numa direção bastante sin-
tonizada no que se refere à crítica aos regimes de verdade 
produzidos na relação adulto-criança.
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Infâncias tuteladas e marcadas pelo patriarcado: 
diálogos com hooks e Preciado

 bell hooks4 (nascimento: Estados Unidos da Améri-
ca, 1952) é feminista, escritorx, militante do movimento ne-
gro, professorx-pesquisadorx de instituição superior nor-
te-americana, autorx de diversos artigos e obras voltadas 
principalmente para as questões feministas. Graduou-se na 
Stanford University (1973), realizou o mestrado na Universi-
ty of Wisconsin-Madison (1976) e o doutorado em literatura 
inglesa na University of California, Santa Cruz (1983). Den-
tre seus trabalhos publicados e traduzidos no Brasil, vale 
mencionar os textos “Intelectuais negras” (Revista Estudos 
Feministas, v. 3, n. 2, 1995), “Linguagem: ensinar novas pai-
sagens/novas linguagens” (Revista Estudos Feministas, v. 
16, n. 3, 2008) e “Eros, erotismo e o processo pedagógico” (O 
corpo educado: pedagogias da sexualidade, obra organiza-
da por Guacira Lopes Louro. Editora Autêntica, 1999). Esses 
dois últimos trabalhos integram o livro “Ensinando a trans-
gredir: a educação como prática da liberdade” (Editora WMF 
Martins Fontes, 2013).

 hooks (2013), no livro traduzido para o português, 
nos convida a perceber a importância das teorizações ao re-
memorar suas lembranças de infância e do ser criança numa 
família estadunidense na década de 1950.

Encontrei [na “teorização”] um lugar onde eu 
podia imaginar futuros possíveis, um lugar 

4 hooks adota propositalmente o uso de letras minúsculas na escrita de seu nome com a 
intenção de subverter as normas gramaticais.
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onde a vida podia ser diferente. Essa experiên-
cia “vivida” de pensamento crítico, de reflexão e 
análise se tornou um lugar onde eu trabalhava 
para explicar a mágoa e fazê-la ir embora. Fun-
damentalmente, essa experiência me ensinou 
que a teoria pode ser um lugar de cura (hooks, 
2013, p. 85, grifos meus).

(Re)imaginar um outro presente através da rememo-
ração de acontecimentos passados não nos livram das ex-
periências negativas. A dor e a mágoa, consequências de um 
longo e árduo processo de sofrimento, adquirem uma outra 
dimensão na medida em que o passado é (re)visitado com a 
intenção de que ele traga, no presente, “futuros possíveis”, vi-
víveis. hooks testemunha que, quando ainda muito novx, era 
constantemente castigadx por questionar a relação patriarcal 
vivenciada dentro de sua própria casa. Esse estranhamento 
de hooks era compartilhado com a mãe, que considerava a 
crítica dx filhx um ato desrespeitoso à figura do pai.

Lembro-me de, ainda muito nova, tentar expli-
car à Mamãe por que me parecia altamente in-
justo que o Papai, esse homem que quase não 
falava comigo, tivesse o direito de me discipli-
nar, de me castigar fisicamente com cintadas. A 
resposta dela foi dizer que eu estava perdendo 
o juízo e precisava ser castigada com mais fre-
quência (hooks, 2013, p. 83-84, grifos meus). 

Punição, controle e tutela caracterizam-se como ele-
mentos muito presentes no cotidiano das crianças. Despa-
triarcalizar e desheterosexualizar visões de mundo (TRU-
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JILLO, 2015) constituem-se como estratégias importantes 
para questionar a relação homem-mulher vivenciada na 
casa de muitas famílias de tradições conservadoras, muitas 
das quais apresentam a criação e educação de pelo menos 
umx filhx. hooks traz elementos analíticos interessantes so-
bre a forma como um “homem que quase não falava comi-
go” apresentava tamanha força moral que o mero questiona-
mento do papel do pai no âmbito familiar poderia acarretar 
em punições severas. Não somente esse questionamento dx 
filhx abalava a supremacia masculina da casa, como refor-
çava o quanto o posicionamento da mãe também auxiliava 
na manutenção dessa supremacia patriarcal. O peso dos 
ideais/valores patriarcais busca (re)afirmar constantemen-
te a distinção entre a função social da mulher-mãe e a do 
homem-pai, culminando em certo distanciamento entre o 
homem-pai e a/s criança/s devido ao fato de que a mulher-
-mãe é, nessa dinâmica familiar, a principal responsável pela 
realização dos afazeres domésticos e a criação dxs filhxs. 
Preciado (2014, p. 143) reforça a crítica ao patriarcado ar-
gumentando que a família conservadora é caracterizada por 
“um paraíso da reprodução no qual a presença do homem se 
reduz à circulação e ao intercâmbio de esperma”. Questionar 
a relação homem-esperma e mulher-útero são alguns dos 
desafios a serem enfrentados pelo campo da educação – um 
campo que, historicamente, contribuiu/contribui para man-
ter intacta uma concepção de mundo que atribuía/atribui, 
qualitativamente, um valor social inferior à mulher.

A curiosidade é uma das características singulares 
mais interessantes que vem sendo abordada nos estudos 
com as infâncias. Ao ser educada à luz do pensamento adul-
to(cêntrico), a criança é impulsionada a promover questio-
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namentos que subvertem lógicas e nos encorajam a pensar 
o próprio lugar da criança e da infância no mundo da cul-
tura. hooks, enquanto criança, interpelava sua mãe sobre 
a relação desigual homem>mulher>filhx presente em seu 
âmbito familiar, ainda que houvessem consequências para 
tal indagação. Diante de algumas das rememorações da in-
fância de bell hooks, percebo a importância de se questionar 
o constante monitoramento e vigilância do universo infantil 
pelo adulto. Muitas crianças sentem-se ameaçadas com a 
presença de alguém mais velho que, acreditando veemen-
te na (suposta) condição de superioridade, teria força física 
suficiente para “castigar [...] com cintadas” (hooks, 2013, p. 
84, grifos meus) os corpos de pouca idade.

Frente a esse cenário, cabe apontar a importância de se 
articular a interseccionalidade na problematização de como 
crianças negras do gênero feminino no contexto estadunidense 
vêm operando com os regimes de opressão em seus respecti-
vos meios familiares. Analisar a supremacia masculina através 
da utilização de diferentes marcadores sociais de identidade e 
diferença como etnia/raça, geração/idade (infância), gênero e 
localização geográfica, para citar alguns, vêm se constituindo 
um dos planos de ação do “Black feminism, movimento so-
cial que contestou a representação majoritária do feminismo 
branco e de classe média nos Estados Unidos (DORNELLES e 
POCAHY, 2014, p. 119, grifos dxs autorxs). Dessa forma, con-
sidero imprescindível articular os diferentes marcadores so-
ciais com a intenção de analisar os jogos de verdade produzi-
dos em um determinado tempo e espaço.

Precariedade e vulnerabilidade são algumas das condi-
ções que, não raramente, marcam a vida de muitas crianças, 
conforme Preciado (2013) nos convida a refletir a partir de 
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teorizações sobre suas lembranças de infância no continen-
te europeu. Assim como hooks, Preciado também apresenta 
pistas que nos permitem perceber as marcas de uma infân-
cia tutelada por um regime patriarcal (cis)heteronormativo. 
Embora situadas em contextos geográficos privilegiados 
socioeconomicamente, Preciado e hooks tecem questões 
reflexivas a partir de suas posições sociais periféricas.

Paul Beatriz Preciado (nascimento: Espanha, 1970) é 
umx dxs mais irreverentes e renomadxs teóricxs que vêm 
produzindo pesquisas em diálogo com as epistemologias 
queer. Formadx em filosofia, com mestrado pela School 
for Social Research e doutorado pela Princeton Universi-
ty (2010), Preciado atualmente leciona na Université Paris 
VIII. Seus trabalhos mais conhecidos no Brasil incluem os 
artigos “Multidões queer: notas para uma política dos ‘anor-
mais’” (Revista Estudos Feministas, v. 19, n. 1, 2011) e “Quem 
defende a criança queer?” (Revista Jangada, n. 1, 2013), além 
das obras “Manifesto contrassexual: práticas subversivas de 
identidade sexual” (N-1 Edições, 2014) e “Testojunkie: sexo, 
drogas e biopolítica na era farmacopornográfica” (N-1 Edi-
ções, 2018), recentemente lançada no mercado brasileiro.

“Quem defende a criança queer?”. A partir dessa pro-
vocação, Preciado (2013) convida xs leitores a conhecer 
algumas marcas do preconceito e da discriminação viven-
ciadas por elx no âmbito familiar durante o período em que 
ainda frequentava a escola na Espanha. A criança que Pre-
ciado (2013) denomina de queer é a criança que provoca 
certo estranhamento nos mais diversos contextos sociocul-
turais frequentados por ela. Ao distanciar-se das inúmeras 
expectativas sociais estipuladas pelas normas regulatórias 
de gênero, essa criança é marcada por uma diferença que 
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a desqualifica e, consequentemente, a torna alvo de coer-
ções/correções das (cis)heteronormas. Sobre isso, Preciado 
(2013) rememora sua infância e aponta o quanto uma ati-
vidade aparentemente inofensiva solicitada pela madre na 
instituição educacional religiosa frequentada por elx quan-
do criança culminou em insultos discriminatórios que lhes 
foram dirigidos diariamente em frente à sua sala de aula:

Lembro do dia em que, na minha escola de frei-
ras, Irmãs Reconstituidoras do Sagrado Co-
ração de Jesus, a madre Pilar nos pediu para 
desenhar a nossa futura família. Eu tinha sete 
anos. Desenhei eu casada com a minha melhor 
amiga, Marta, três crianças e vários cachorros 
e gatas. Eu tinha imaginado uma utopia sexual, 
na qual existia casamento para todos, adoção 
[...]... Alguns dias depois a escola enviou uma 
carta à minha casa, aconselhando os meus pais 
a me levarem a um psiquiatra, para consertar o 
mais rápido possível o problema de identifica-
ção sexual. Depois dessa visita, vieram várias 
represálias. O desprezo e a rejeição do meu pai, 
a vergonha e a culpa da minha mãe. Na esco-
la foi espalhado o rumor de que eu era lésbica. 
Uma manifestação [...] era organizada todos 
os dias na frente da minha sala de aula. “Sai 
daí sapatão, diziam, você vai ser violada para 
aprender a beijar como Deus ensinou” (PRE-
CIADO, 2013, p. 98, grifos meus).

 A religião é um marcador social de identidade e dife-
rença importante para subsidiar teoricamente a forma como 
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o regime de opressão foi colocado em prática no cotidiano 
escolar de Preciado. Os setores religiosos conservadores ar-
gumentam que os seres humanos devem ser submetidos às 
chamadas “leis da natureza” (com propriedade divina), res-
ponsáveis por determinar a ordem social que distingue os 
papeis sociais atribuídos aos homens e às mulheres (ROSA-
DO-NUNES, 2015). Preciado, ao (re)imaginar sua vida casa-
da com sua melhor amiga, colocou em xeque as estruturas 
e os pilares fundantes que mantém erguidas as práticas so-
ciais sintonizadas com a ótica (cis)heteronormativa. Corpos, 
gêneros e sexualidades em suas posições dissidentes evi-
denciam o quão instáveis são as forças regulatórias que pre-
tendem prescrever padrões (ficcionais) para cada corpo. Para 
reinarem supremas, essas prescrições (cis)heteronormativas 
requerem inúmeros esforços e empreendimentos cuidadosa-
mente produzidos e internalizados na cultura. A manutenção 
das práticas sociais normativas só persistem enquanto nor-
ma quando são atualizadas “durante e ao longo dos rituais 
sociais cotidianos da vida corporal” (BUTLER, 2014, p. 262).

 A figura de Deus foi constantemente evocada para 
pressionar Preciado a enquadrar-se na ordenação clássi-
ca dos gêneros, ou pelo menos fazer com que elx fosse um 
exemplo na escola a não ser seguido. Esse processo nor-
mativo foi acompanhado não somente pelos profissionais 
da instituição, mas pela própria família, que recebeu reco-
mendações para que um psiquiatra, profissional do campo 
da saúde, pudesse “consertar” o quanto antes o (suposto) 
problema de identificação sexual dx meninx. “Sapatão!” era 
a forma injuriosa de como Preciado ficou conhecidx na ins-
tituição educacional porque não seguia os ensinamentos 
religiosos conservadores que, diariamente, pregavam a ne-



Seção 111 | 423

cessidade de reforçar a normatização do regime patriarcal, 
constituído pela relação homem>mulher.

 O regime hetero[cis]centrado, conta Preciado (2013), 
também era fortemente vivenciado desde muito cedo no 
seu âmbito familiar:

Na intimidade do lar, ele [meu pai] usava um 
silogismo que evocava a natureza e a lei moral 
com a intenção de justificar a exclusão, a violên-
cia e inclusive o assassinato dos homossexuais, 
travestis e transexuais. Começava com “um ho-
mem deve ser um homem e uma mulher, uma 
mulher, como Deus quis”, continuava com “o que 
é natural é a união entre um homem e uma mu-
lher, é por isso que os homossexuais são esté-
reis”, até a conclusão, implacável, “se o meu filho 
é homossexual prefiro matar ele”. E esse filho era 
eu (PRECIADO, 2013, p. 97, grifos meus).

Warner (2004) argumenta que uma cultura pautada 
pelo domínio dos “valores familiares” não apresenta um pa-
norama positivo para que as próprias instituições de educa-
ção de crianças tornem-se espaços menos opressivos. Bello 
e Felipe (2010) ressaltam que “o modo pelo qual as crian-
ças se comportam, o que elas fazem ou dizem são produzi-
dos a partir do que elas pensam ser os desejos adultos para 
as suas constituições de gênero” (BELLO e FELIPE, 2010, 
p. 176). Dito isso, a forma como as famílias interferem nos 
cotidianos das escolas (e vice-versa) auxilia no fortaleci-
mento da manutenção de certos valores e crenças culturais, 
produzidos em um determinado tempo e espaço. As expe-
riências com as (cis)heteronormas foram vivenciadas por 
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Preciado na instituição educacional religiosa e, ao mesmo 
tempo, reforçadas/atualizadas no âmbito familiar através 
do desprezo e do sentimento de rejeição por parte do pai. 
Entretanto, essas experiências com as (cis)heteronormas 
não ocorreram sem contestação, uma vez que, conforme 
proclama Foucault (2014), onde se estabelece uma relação 
de poder há possibilidade de resistência.

Warner (2004) afirma ainda que a heteronormati-
vidade recai mais fortemente sobre todos os sujeitos que 
apresentam menos recursos para enfrentá-la, dentre eles as 
crianças. Bello e Felipe (2010, p. 180) caminham nessa dire-
ção e evidenciam que, em relação aos adultos, “as crianças 
estão mais expostas às observações, intervenções, talvez 
porque elas ainda estejam desenvolvendo seus mecanis-
mos de escamotear o que não se deve apresentar”. Frente 
a isso, não há como negar que as crianças são transgresso-
ras em potencial das (cis)heteronormas porque ainda estão 
aprendendo a perceber a forma como os regimes de verda-
de são colocados em funcionamento. Ao movimentarem-se, 
ainda que precariamente, em contextos que evidenciam a 
força regulatória de normas que naturalizam e normatizam 
corpos, gêneros e sexualidades, a curiosidade das crianças 
desencadeia o questionamento constante das práticas e 
convenções culturais do mundo adulto.

(Re/des)aprendendo com as lembranças de infância: 
breves palavras finais

Diante do controle excessivo/abusivo do adulto sobre 
a criança, conforme (d)enunciam as lembranças de hooks 
(2013) e Preciado (2013), defendo que a criança possa cons-
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tituir-se mais livremente para experimentar sua infância e, 
com isso, ter a oportunidade de “agir sobre sua trajetória; 
como narrador, produtor e consumidor de cultura que, atra-
vés da e na linguagem, imprime suas marcas, reelabora o 
seu passado, vive o seu presente e tem possibilidade de não 
aprisionar o seu futuro” (LEITE, 2007, p. 87). Afinal, quais 
crianças vêm tendo suas experiências de infância negadas/
apagadas na escola? E quais crianças que, no âmbito fa-
miliar, vêm sendo educadas através das marcas do regime 
patriarcal e das experiências da abjeção? Enquanto edu-
cadorx, percebo o quanto o resgate às nossas lembranças 
de infância nos impulsiona a exercitar o questionamento às 
experiências escolares que nos foram oferecidas e as expe-
riências que, hoje, temos a possibilidade de colocar em prá-
tica no exercício da profissão docente.

 O experimento teórico-metodológico de pesquisas 
com gênero e sexualidade em suas posições dissidentes, 
com ênfase nas lembranças de infância, proporciona nossa 
participação em processos de (des)aprendizagens porque 
nos convida a conhecer melhor a percepção da criança so-
bre o mundo; uma percepção que rompe com certezas, com 
o inesperado e, assim, nos possibilita (re)imaginar mundos 
(im)possíveis. Somando-se a isso, o processo de autorrefle-
xão em torno da rememoração de nossas lembranças de in-
fância nos convida ao (re)descobrimento de si na medida em 
que colocamos em prática um exercício de alteridade sin-
gular. Dessa forma, que as experiências do ser criança e do 
viver a infância possam emergir constantemente em nossas 
lembranças, nos rememorando que, enquanto educador-
xs, temos o importante papel de questionar percepções de 
mundo ainda muito marcadas pelo “adultocentrismo” e por 
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um regime patriarcal que, não raramente, relega à condição 
de abjeto todas as pessoas que ousam cruzar as fronteiras 
do sexo/gênero.
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Corpo, gênero e 
sexualidade nas 

práticas-saberes de uma 
educadora da baixada 
marítima: notas de uma 
cartografia-encontro1

Sara Wagner Pimenta Gonçalves Junior

Felipe da Silva Ponte de Carvalho

Fernando Pocahy

Sobre nós, sobre os nossos nós

Este texto deseja funcionar como uma experimenta-
ção cartográfica, movimento que tenta acompanhar fluxos 
discursivos produtores de afecções e posições no mundo. 
Buscamos as transposições. Nossa cartógrafa-guia, Sara, 

1 Este presente texto foi apresentado no III Desfazendo Gênero em Campina Grande/
Paraíba - 2017.
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é a primeira autora desta in(ter)venção coletiva, um encon-
tro de vidas enredadas na/ com a educação. Muitas de nos-
sas afeções e vertigens desse encontro, talvez, nem caibam 
aqui. Elas começam quando Felipe e Sara se conheceram no 
curso de Pedagogia da UERJ/CEDERJ - Consórcio CEDERJ 
(Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro). Nesse primeiro momento, Felipe tutor, Sara dis-
cente. Encontro que posteriormente conectou Fernando, o 
terceiro interlocutor deste texto, logo que Felipe entrou para 
o doutorado e começou a fazer parte do Geni, assim como 
hoje o faz Sara.

Nosso trabalho é, antes de tudo, uma experimentação 
nos termos de aprender-ensinar tendo a amizade como modo 
de vida, em uma micropolítica cotidiana - plano de produção 
de sentidos outros para a docência e o conhecimento em rede 
(de) significação, aprendizagem-ensinanças, afetos, forma-
ção (cidadã). Fernando-Sara-Felipe. Agora, nesta viagem, já 
não se sabe quem chegou antes ou depois. Somos nós, nos-
sos nós estão aqui como uma nucleação de afetos (im)pos-
síveis em tempos de Estado de Exceção, em tempos de des-
monte da Universidade Pública. Somos UERJ Resiste!

Nossa viagem é on line e nossos corpos se tocam em 
redes de afeto virtuais. No off line, no Rio, Fernando e Feli-
pe, orientador e orientando de doutorado respectivamente, 
estão sempre ligados a Sara, residente em São Pedro da Al-
deia. Nossa rede começa dentro da casa de cada um/a de 
nós, ligadxs2 a computadores - máquinas-sistemas-conec-

2 Empregamos no grupo de pesquisa o ´x´ como forma de desobediência às inflexões de 
gênero binárias. Com isso, desejamos operar em consonância aquelxs que não desejam 
ser interpeladxs sob qualquer forma de operação linguística de gênero.
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tores-redes - que agenciam (nossos) afetos, que nos tornam 
mais humanxs. Rimos, choramos, estudamos, aprendemos-
-ensinamos juntxs, perto-longe. Tão perto, tão longe. Entre-
-lugares. Desse encontro, surge a vontade de tecermos um 
texto, des(a)fiando a história do (nosso) presente. Somos 
três loucas pela/na vida. Desejamos muito essa viagem.  E 
foi Sara quem nos lançou nos des(a)fios do educar como 
transexperiência. Estamos juntxs-e-misturadxs em uma 
problematização que começa com as cartografias de uma 
educadora da baixada marítima3. 

A escrita aqui é tombada/ derrubada pela impossibi-
lidade própria de sobrepor e articular posições de (co-)au-
toria. Mas tentaremos mesmo assim, pois nosso desejo de 
seguir em uma pesquisa-in(ven)ção – no desafio de que é 
ao mergulharmos em um cotidiano, estamos transformando 
e produzindo conhecimento. Não é preciso antes conhecer, 
para só depois transformar. Transformamos (nos modifica-
mos, agimos no mundo) para conhecer.   

Teorizar é preciso, teorizar não é preciso

As teorias são como cartografias (formas de ler-sen-
tir-produzir o mundo), já nos sinalizara Suely Rolnik (1989). 
E as teorias, ao menos aquelas que advogam em nome da 
verdade, são elas performativas: intentam descrever ´reali-
dadeś  que elas mesmas produzem, forjam. Saber-poder.  O 
bem da verdade, para usar uma palavra emblemática, todas 
as teorias são performativas. Resta-nos situá-las. Dizer a 

3Um apelo à certa ressignificação geopolítica da Região dos Lagos,  para informar que, a exem-
plo da Baixada Fluminense, há que se pensar os impossíveis modos de ser e habitar a cidade.  
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que(m) serve(m) e quais horizontes discursivos são capazes 
de abrir ou encerrar. Apostamos nos saberes localizados, 
atormentados pela ética reflexiva da liberdade. Saberes-
-práticas dissidentes, cientes de sua autodissolução. É pre-
ciso abandonar a certeza, quando chegamos próximo a ela. 
Afinal, estamos muito próximxs a engendrarmos uma outra 
norma(tividade) – político-epistemológica-sentimental.

Decidimos arriscar. Partimos em nossa viagem com 
alguns diários de bordo que capturamos na imensa e com-
plexa rede de saberes-práticas-dissidentes – transfemi-
nistas, queer, interseccionais, decoloniais...E dos diários de 
bordo de Judith Butler (2016b), pensamos nos Corpos que 
pesam. Lá onde ela argumenta sobre os limites discursivos 
do “sexo”, tencionando que a diferença sexual não é sim-
plesmente uma função de diferenças materiais, mas tam-
bém de marcações e de formações de práticas discursivas, 
acompanhamos a aposta na materialização dos discursos – 
nas marcas que nos habitam, nos produzem como seres (in)
viáveis. Segundo Butler (idem), a categoria do “sexo” é (an-
tes de tudo) normativa, informando práticas regulatórias na 
produção dos corpos que (deseja) controla(r) – ou que de-
sejam ser controlados: “toda força regulatória manifesta-se 
como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir 
— demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela 
controla” (idem, p. 153-154).

Nessa direção, o “sexo” é visto/materializado como uma 
das normas onde o sujeito simplesmente se torna viável. É 
ainda marcador que (des)qualifica um corpo para a vida no 
interior de uma cultura. Desse modo, a heterocisnormativi-
dade, baseada em uma suposta natureza gendrada, é norma 
central, impondo através de seus enquadramentos o que e 
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quem será “normal”, “natural”, “legível” e o que e quem não 
será, ao passo que contribuem para a “produção dos sujei-
tos” (BUTLER, 2015, 2016a; LOURO, 2016) e “sujeitos desvia-
dos” (PRECIADO, 2017).  Esses “enquadramentos” (BUTLER, 
2015) normativos operam para diferenciar vidas, selecionan-
do, classificando e qualificando corpos que merecem ser re-
conhecidos como tal - corpos cidadãos, que gozam do direito 
de exercer sua cidadania tutelado pelo Estado; e corpos que 
não são reconhecidos como vida, não merecem ser vividos, 
expostos as múltiplas violências (doméstica, estatal, institu-
cional e de rua), “vidas precárias” (BULTER, 2016a) que lutam 
e resistem para ter o seu direito de acesso à cidadania e exer-
cê-la. Contudo, os enquadramentos não conseguem conter 
tudo – totalizar a vida - . A norma sempre falha. Por isso,  há 
rupturas constantes e escapes ao controle. Sujeitos-praticas 
rompem consigo mesmas, reconfigurando e atualizando as 
próprias normas que os enquadraram e produziram nos ter-
mos de materialidades abjetadas.

A heterocisnormatividade é forjada no jogo das práti-
cas sociais mais amplas. Entre os diversos espaços-tempos 
por onde se movimentam franjas normativas, a escola tem 
um produtivo lugar. Ela generosamente operacionaliza “pe-
dagogias da sexualidade e de gênero (LOURO, 2016) em seu 
cotidiano, produzindo exterioridades constitutivas (a dife-
rença letal): estudantes (corpos) que desviam dessa linha 
de inteligibilidade estão expostxs a toda sorte de práticas 
coercitivas e violência (que em muitos caso é letal; o bem 
dizer, sempre é letal do ponto de vista em que faz cessar a 
potência de vida, a cidadania).

 No entanto, o cotidiano escolar não é somente marca-
do por essas práticas normativas e opressoras. Justamente 
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por ser um espaço-tempo de relação de saber-poder, é que 
se pode pensar nas formas de resistência – a denunciarem 
a própria engrenagem normativa, uma vez que sem a evi-
dência do confronto, sem a tensão, a interpelação a marcar 
a diferença, a produzir o outro como diferente, não saberí-
amos que uma norma existe. A escola/ os e cotidianos es-
colares são espaços-tempos de produção de diferença e de 
conhecimento sobre essa diferença. Mas também o espaço 
de oposição, confronto, disputa no interior dessa mesa pro-
dução de conhecimento. É o espaço-tempo onde se explo-
ram afetos e desejos de corpos que aprendem-ensinam com 
os outros corpos, de partilha e trocas de experiências “gera-
cionais e interseccionais” (POCAHY, 2011, 2016; POCAHY & 
DORNELLES, 2017) entre docentes-discentes e discentes-
-discentes e de criação “atos de currículo” (MACEDO, 2013).

  
Narrar a si e (re)inventar o cotidiano

Na tessitura desse trabalho de pesquisa(-in/ter/
venção) lançamos mão da “narração de histórias de vida” 
(JOSSO, 2004, 2007) em composição de “cartografias’ 
(ALVAREZ & PASSOS, 2009; PRECIADO, 2017) do coti-
diano escolar (ALVES, 2008, 2012). A escolha por brico-
lar métodos e epistemologias partiu da nossa necessidade 
de “enveredar por outros caminhos: analisar as práticas 
microbianas, singulares e plurais” (CERTEAU, 2008, p. 175) 
de dissidências de gênero e sexualidade que acontecem no 
cotidiano escolar da nossa cartógrafa Sara (docente, travesti 
e mulher/trans). Nessa bricolagem procuramos dilatar o co-
tidiano vivido e exprimir as “experiências formadoras” (JOS-
SO, 2004) que marcam corpos nas interações com outros 
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corpos e que deixam rastros na memória docente e nas múl-
tiplas trajetórias geracionais da vida.  Preciado (2017) argu-
menta que traçar uma cartografia queer requer enfatizar a 
maneira como o discurso, a representação e a arquitetura 
constroem o sujeito, como também a produção de subjetivi-
dade, pensada mais em termos de movimento, performati-
vidade, tecnologias políticas e de relacionalidade.

Nilda Alves (2008, p. 13-14), ao discutir a produção 
do conhecimento  em rede no cotidiano escola, nos alerta 
que há um modo de fazer e de criar conhecimento no co-
tidiano distinto daquele que foi partilhado pela racionali-
dade científica moderna e que “para poder estudar esses 
modos diferentes e variados de fazer pensar, nos quais se 
misturam agir, dizer, criar e lembrar”, é preciso que x pes-
quisadorx teça prática-teoria-prática, problematizando o 
que já é sabido e apontando a possibilidade de começar a 
traçar novos rumos.

Transexperiências Formadoras 
e(em) Redes Educativas

Nesta seção, acompanharemos duas transexperiên-
cias formadoras que aconteceram no cotidiano escolar de 
Sara, mas que também habitam os corpos-sentidos dos co-
autores Felipe e Fernando, na medida em que marcaram os 
nossos corpos- memórias e nos ajudaram a refletir intensa-
mente em relação às “vidas precárias” que lutam por ter o 
mínimo de acesso à cidadania, para ter uma “vida reconhe-
cida como uma vida” (BUTLER, 2015). São experiências que 
acompanham em maior ou menor intensidade as vidas dxs 
três educadores, aqui autorxs.
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(Trans)experiências formadoras: No meu primeiro dia 
de aula, no segundo seguimento do ensino fundamental do 
Colégio Municipal XXXXXX, me deparo com a estrutura do 
colégio funcionando com as mínimas condições sanitárias. 
Ao entrar na turma X para começar a aula, iniciam-se con-
versas, olhares, cochichos e acenos, mas tudo se silencia 
com o primeiro som da minha voz, ela é um marcador de 
excelência na contextualização de quem ali está e é a partir 
dela e do nome que eu me torno: “Ela”, a Tia ou a Professora 
Sara, docente de Língua Estrangeira (inglês). Nesse con-
texto, noto que a maioria dxs estudantes da turma está ob-
servando meu corpo, atentos aos meus gestos, aos modos 
como me movimento e circulo dentro de sala de aula e seus 
olhares acompanham meus gestos e minhas falas. Ou seja, 
como o meu corpo de travesti/mulhertrans atua, performa-
tiza e produz diferença naquele espaço escolar. Começo a 
aula com duas perguntas: Qual é a Língua mais falada do 
mundo? Quais são os dois idiomas oficiais no/do Brasil? A 
partir dessas perguntas, abro a discussão sobre diferenças 
e singularidades, construção de identidades e respeito com 
minorias. Informo a turma que as línguas oficiais faladas 
em nosso país são Língua Portuguesa e Libras. Tenciono 
questionando quem fala Libras e, em seguida, numa ativi-
dade de auto-apresentação, ensino a falar “Olá e qual seu 
nome em Libras?”. Essa atividade me possibilitou conhecer 
xs estudantes. Após a apresentação de todxs, fiz uma pré-
via da temática da segunda aula: “O Corpo Humano”, apro-
veitei o gancho para explicar a minha própria “diferença” 
(travesti/mulhertrans) ali, naquele cotidiano escolar (...) A 
segunda aula é iniciada com a contextualização em inglês 
sobre as partes do corpo (o meu e os delxs) e os órgãos que 
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compõem nossos corpos. Xs estudantes ao ouvirem “penis 
and vagina” ficaram eufóricxs, a minha intenção foi ampliar 
o diálogo em relação a compreensão da construção social 
dos corpos de modo leve e sem grandes problematizações. 
Ainda nesse acontecimento argumentei que: “Um em cada 
cem nascidos possui algum nível de ambiguidade sexual 
e entre um e dois em cada mil nascimentos precisa/m de 
cirurgia para diferenciação de gênero, então não há por-
quê do espanto, uma vez que não é na televisão que serão 
mostradas as diferenças humanas, mas, na prática, da vida 
cotidiana”. Expliquei ainda que nada é igual no mundo das 
anatomias e que algumas pessoas possuem pênis e vagi-
na, outras nem pênis e nem vagina, nesse caso poderíamos 
chamá-los de “intersexo’ ou “assexuados”. A aula acaba e, 
em geral, não há perguntas nesse primeiro momento, ao me 
despedir peço que repitam a frase junto comigo: “Você é es-
pecial!”(me retiro da sala de aula, sabendo que durante as 
próximas duas aulas voltaremos nesses assuntos para am-
pliar a discussão). Diante do temor em ter problemas com 
os pais e a direção da escola sobre “perguntas e repostas” 
relacionadas a mim, me apoiei na temática do Corpo Huma-
no nos primeiros encontros das aulas para que eu pudesse 
me contextualizar e abrir outros pontos de compreensão 
da minha pessoa. Uma Supervisora Educacional, dentre 
as três que tenho como suporte, me chamou indagando de 
modo negativo e austero o porquê de estar com este conte-
údo naquele momento, naquela turma e com alun@s do 6o 
ano, uma vez que o conteúdo do município traz questões do 
Corpo Humano apenas no 7o ano. Expliquei que era para 
me colocar melhor em sala de aula como docente travesti/
mulhertrans. A Supervisora Pedagógica não ficou satisfeita 



438  |  Seção 111

Corpo, gênero e sexualidade nas práticas-saberes de uma educadora 

da baixada marítima: notas de uma cartografia-encontro

com a minha resposta e perguntou para uma outra Supervi-
sora Pedagógica, de outra escola, sobre o conteúdo das mi-
nhas aulas. Essa história, termina dentro da Secretária de 
Educação, em um momento de extremo desconforto para 
mim e acredito que para as duas supervisoras em questão 
também. Não ouvi um pedido de desculpas, mas também 
não tive minha posição cerceada pelos nossos superiores e 
ficou por isso mesmo (...) Durante a correção de uma prova 
de Língua Inglesa, dois meses após esse episódio, me depa-
ro com a seguinte resposta trazida por um aluno sobre as 
partes do corpo humano: “Nec, arms, legs, brain, foot/feet, 
nose, hands, penis, vagina and intersex!”.

Acreditamos que essa transexperiência formadora vai 
ao encontro das apostas que encontramos nos diários de 
bordo de Louro (2016) quando argumenta que a escola é uma 
das instituições que pratica as “pedagogias da sexualidade 
e de gênero” modelando corpos por meio de suas práticas e 
linguagens. Essas pedagogias partem da referência central 
de nossa sociedade que é o homem cis branco, heterosse-
xual, cristão, classe média, marcando, assim, todxs aquelxs 
que não se enquadram a esse referencial como desviados ou 
fora da norma. Por outro lado, Louro (idem, p. 23) salienta 
que “buscamos, todos, formas de resposta, de resistência, 
de transformação ou de subversão para as imposições e os 
investimentos disciplinares feitos sobre nossos corpos”.

 Nos entreatos de currículo, Sara provoca e diz: “xs es-
tudantes ao ouvirem “penis and vagina” ficaram eufóricxs, 
a minha intenção foi ampliar o diálogo em relação a com-
preensão da construção social dos corpos”. O que se tece 
com a turma nesse momento são outras possibilidades de 
sexualidade e corpo, articuladas ao componente curricular 
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e à própria transexperiência cotidiana em atos de currículo, 
produzindo, dessa forma, um conhecimento mais horizontal 
e partilhado com xs estudantes. A docente toca numa ques-
tão muito importante que é a construção social dos corpos, 
que deve ser debatida, tencionada e problematizada. É uma 
questão complexa uma vez que ela desconstrói os discursos 
que operam no cotidiano de que a cisheterossexualidade é 
dada como natural-normal, sendo um modelo universal a 
ser seguido – informando quais outras formas de sexuali-
dade e gênero são anormais. Nesse sentido, “todas produ-
ções da cultura fora deste lugar central assumem o caráter 
de diferentes e, quando não, são simplesmente excluídos 
dos currículos, ocupam ali a posição do exótico, do alternati-
vo, do acessório” (LOURO, 2013, p. 46).

A transexperiência formativa que aqui trazemos nos 
ajuda a compreender como o cotidiano escolar é constituído 
também por redes de atos de currículo, atos esses que são 
tecidos por meio de negociações, vigilâncias, poder-saber, 
regulação, disciplinarização e normatização: Uma Supervi-
sora Educacional (...) me chamou indagando de modo ne-
gativo e austero o porquê de estar com este conteúdo (...) 
com alunxs do 6o ano, uma vez que o conteúdo do município 
traz questões do Corpo Humano apenas no 7o ano. Mas há 
também atos de currículo, nesse mesmo cotidiano escolar, 
que irrompem em ações instituintes que acontecem nas bre-
chas, frechas, fissuras, re/existências afirmativas e diversas 
micro-ousadias clandestinas (MACEDO, 2013), nas micro-
-experiencias: “Expliquei que era para me colocar melhor 
(...) como docente travesti/mulhertrans (...)Durante a cor-
reção de uma prova de Língua Inglesa (...) me deparo com 
a seguinte resposta (...): “Nec, arms, legs, (...) penis, vagina 
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and intersex!””.  As problematizações e tensões que discu-
timos nessa transexperiência formadora se desdobram em 
múltiplas outras:

(Trans)experiências formadoras: No sexto dia de 
aula na turma XXX, após duas aulas seguidas, uma alu-
na se aproxima perto de mim e diz: “Posso te contar uma 
coisa? Acho que a senhora é a única que não vai me con-
denar… eu tô ficando com a aluna X da turma XXX. Ontem 
fomos chamadas na diretoria e vi o pai dela batendo nela 
na minha frente e a diretora não fez nada, mas não vou 
deixar de ficar com ela…”. Na sequência um aluno chega, 
interrompe a nossa conversa pedindo para falar em parti-
cular comigo, eu olhei para a aluna para respondê-la, ela 
ao mesmo tempo balança com a cabeça como que me di-
zendo para eu ouvir o colega e que poderíamos continuar 
a conversa num outro momento. Sai de conversa sendo 
puxada pelo aluno que caminhava em companhia de ou-
tro colega em direção a sala de informática, eles queriam 
conversar comigo a sós. Sentados e prontos para a con-
versa, um deles senta e me diz: “Professora posso contar 
uma coisa para senhora? É muito sério e não sei como 
dizer”. Apenas lhe disse para ficar à vontade e falar do 
modo que quisesse. Ele disse então: “Eu sinto tesão e que-
ro comer todas as meninas da escola, mas a senhora faz 
alguma coisa quando fala de sentimentos, percepções e 
igualdades, que não quero mais isso. Desde as suas duas 
últimas aulas, tenho conversados com o X e ele (o outro 
colega que estava junto) tem concordado comigo, a se-
nhora fez a gente perceber as meninas “diferente”, eu nem 
sinto mais aquelas “coisas”(se referindo ao tesão a todas 
as meninas), parece que se o “papo não for legal” não tem 
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nem graça”. O outro completou: “Parece que a senhora lê 
a gente por dentro”… Eles falavam sobre uma conversa de 
igual para igual!

Mesmo a norma, a disciplina, a regulação e a vigilância 
sendo partes também da “estratégia” (CERTEAU, 2008) que 
a escola se utiliza para modelar os corpos dxs estudantes, 
ela não consegue dar conta das clandestinidades e das astú-
cias daquelxs outrxs estudantes que não se submetem a es-
tratégia imposta e que lançam mão de táticas para subvertê-
-la. A fala da aluna: “não vou deixar de ficar com ela”, é bom 
exemplo de desvio, de subversão e de tática. Esta é acionada 
pelos sujeitos todas as vezes que eles veem a oportunidade 
de burlar uma estratégia imposta ou até mesmo golpeá-la, 
tornando a situação favorável para si. As táticas “não obede-
cem à lei do lugar. Não se definem por este (...) Em suma, é a 
arte do fraco” (CERTEAU, p. 92-101).

 Uma pausa...

As transexperiências formativas cartografadas aqui 
nos conduzem a pensar-praticar os cotidianos escola-
res como espaços-tempos de invenção. Lugares onde se 
é interpelado pela norma, onde a norma assume formas 
particulares, interseccionadas a outros tantos marcado-
res, como localidade (a Baixada Marítima), a idade, as po-
líticas públicas regionais e locais. O que nos faz conside-
rar que as linhas molares, as linhas de segmentariedade 
duras, que compõem a heterocisnormatividade (muito 
embora também se possa falar de homocisnormativida-
de), são produzidas desde condições de possibilidades 
específicas. Não podem ser ´universalizáveiś , mas são 
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seguramente contestadas, vividas-sentidas de forma não 
passiva ou não totalmente passivas. Há sempre uma mar-
gem de liberdade. Brechas. E Sara se movimenta ali onde 
a produção da diferença letal parece tudo ameaçar, bar-
rar. Cartografar o cotidiano em transexperiência significa 
antes de tudo um ato de coragem, que é sempre física, já 
nos disse Foucault.  Evidenciar e questionar as heranças, 
a continuidade e a manutenção dos privilégios é também 
forma de desafiar a cisheteronormatividade. Por isso, 
transexperiência: corpo-vida em fuga, transposicionan-
do-se no campo de batalha. Batalha que começa antes de 
tudo no próprio corpo-subjetividade, disputado pela neo-
-biopolítica. Corpos-vidas ameaçadas pelos fundamenta-
lismos neoliberais, apaixonados pela norma, desejosos de 
norma, curvados aos instituídos (supostamente seguros 
e perenes, a manter privilégios), instituídos do natural e 
do normal: necropolítica. 

A escola (como tantos outros espaços-tempos cultu-
rais por onde nos movimentamos) é um território de inten-
sa e vigorosa produção de subjetividades, algumas delas, 
subjetividades normalizadas, mas não para sempre ou o 
tempo todo... quiçá até logo ali, onde a norma enfraqueça-
-se e outros fluxos de desejo e potência de vida possam se 
conectar a essas vidas. Espaço de resistir, re-existir tam-
bém. Heterotopia – espaço-outro, espaço onde podemos 
nos deformar face à norma. Escapar. Educar pode ser aqui 
uma possibilidade de experimentação democrática, ação 
que amplia nossas margens de libertadade, espaços-tem-
pos de subjetivação (isto é, onde temos diante de nós a 
possibilidade de algum agir diante de um código moral-
-normativo, saindo dali transformadxs. O olhar sobre as 
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atividades singulares e plurais nos mostram a necessidade 
de formação atenta as narrativas de si do maior número 
possível dxs praticantes de uma comunidade qualquer. 
Histórias que importam, vidas que importam em sua sin-
gularidade, a mais simples e cotidiana.
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