
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

PATRÍCIA SIMONE DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

METAMORFOSEANDO A VIDA: A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE 

HERCULINE/ABEL BARBIN (1838-1868) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2020 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

PATRÍCIA SIMONE DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

METAMORFOSEANDO A VIDA: A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE 

HERCULINE/ABEL BARBIN (1838-1868) 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de História, da Universidade Federal de 

Goiás, como requisito para a obtenção do título de 

Doutora em História. 

Área de Concentração: Culturas, Fronteiras e 

Identidades.  

Linha de Pesquisa: Fronteiras, Interculturalidades e 

Ensino de História.  

Orientadora: Profª. Drª. Sônia Maria de Magalhães 

 

 

 

GOIÂNIA 

2020 

 

 

 



Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de História 

Programa de Pós-Graduação em História 

 

 

 

Patrícia Simone de Araujo 

 

METAMORFOSEANDO A VIDA: A ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA DE 

HERCULINE/ABEL BARBIN (1838-1868) 

 

Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de 

História da Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do título de Doutora. No dia ______ 

de ______________ de 2020, às ______ horas, a Banca Examinadora passou a julgamento, em 

sessão secreta, tendo a candidata sido _______________________________. 

 

 

Profa. Dra. Sônia Maria de Magalhães (FH/UFG) 

Presidente 

 

_____________________________________ 

 

Profa. Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares (FH/UFG) 

Membro  

 

_____________________________________ 

 

Prof. Dr. Robson Mendonça Pereira (UEG) 

Membro 

 

_____________________________________ 

 

 

 



 

Profa. Dra. Leicy Francisca da Silva (UEG) 

Membro 

 

____________________________________ 

 

Profa. Dr. Jean Luiz Neves Abreu (UFU) 

Membro 

 

____________________________________ 

 

Profa. Dra. Heloisa Selma Fernandes Capel (FH/UFG) 

Suplente  

 

____________________________________ 

 

Prof. Dr. Eduardo Sugizaki (PUC/GO) 

Suplente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia, não serei mais matéria, serei só espírito e serei livre de uma 

forma tal, que só o desconhecimento da limitação corpórea pode 

conhecer. 

ARAUJO. Patrícia Simone de,  

 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico esta tese à minha mãe, Fatinha, por seu exemplo de força e luta. 

À minha orientadora, Sônia Maria de Magalhães, pela generosidade e confiança. 

Em especial às minhas amigas: Amanda Milanez, Palmira Bernadino, Adriana 

Aparecida, Wanessa Siqueira Costa, Talita Michelle, Tamara Alves, Daniela da Rocha Carlo, 

Jéssica de Paula Santos, Thaís Nathana Borges, Selma Conceição. A amizade foi o que me 

forneceu forças para não desistir.  

Por último, mas não menos importantes, a todas as pessoas que nasceram com a 

condição de intersexuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Pelo apoio e generosidade, registro agradecimentos especiais:  

 

À minha família, sobretudo à minha mãe, Fatinha, que tanto me ensinou sobre força, o 

que me inspirou a prosseguir nos momentos difíceis.  

À minha orientadora, a professora Dra. Sônia de Magalhães, pela profícua orientação e 

por não me deixar desistir, quando eu mesma já não via alternativas para continuar. Obrigada! 

Às professoras Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares, Dra. Leicy Francisca da Silva e 

ao professor Dr. Robson Mendonça Pereira, pelas contribuições significativas no momento da 

qualificação.  

Às amigas: Amanda Milanez, Palmira Bernadino, Adriana Aparecida, Wanessa 

Siqueira Costa, Talita Michelle, Tamara Alves, Daniela da Rocha Carlo, Jéssica de Paula 

Santos, Thaís Nathana Borges e Selma Conceição por me apoiarem nesse período do doutorado, 

que foi tão difícil na minha vida, ofertando amparo nos momentos de angústia. Sem vocês a 

minha conquista não seria completa.  

Às(Aos) minhas(meus) queridas(os) alunas(os) e às(aos) amigas(os) de profissão, 

dedico esta tese. Obrigada a vocês por me proporcionarem vislumbrar esperança diante de um 

momento complicado no cenário nacional (ainda mais para os estudos que são apreciados nesta 

tese), ao oportunizar-me persistir em acreditar na educação, sobretudo em relação ao seu poder 

de transformação social, porque sem esse intuito, ela está destituída totalmente de significado.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como intuito analisar as memórias autobiográficas de Herculine/Abel Barbin 

(1838-1868). A história dessa personalidade chama a atenção por ter nascido na condição de 

hermafrodita em plena França, em meados do século XIX. Nesse sentido, o objetivo central 

desta investigação é examinar como ela/e interpretou seu corpo e sexualidade por meio da 

redação intimista frente aos valores morais e concepções médicas de sua época. Para isso usou-

se o método autobiográfico, a partir, sobretudo, das contribuições de Loriga (2011), Dosse 

(2009), Vilas-Boas (2014) e Lejeune (2008). Além disso, para refletir sobre questão do corpo 

sob a óptica da dicotomia normal versus patológico, utilizaram-se maiormente as contribuições 

de Canguilhem (2009) e Foucault (2001). Para retratar sobre as concepções da/o hermafrodita, 

os estudos de Leite Júnior (2011) e Dreger (1998) foram fundamentais. Em relação às questões 

de sexo, gênero e sexualidades, respalda-se maiormente nos estudos de Laqueur (2001), 

Foucault (1988) e Butler (2003). Ao buscar como subsídio esse aporte teórico, observou-se que 

Barbin expressou uma originalidade interpretativa em relação à visão pejorativa que a sua época 

lhe legou, pois desestabilizou o palco das certezas criado pelas sociedades ocidentais a respeito 

do sexo e da sexualidade. Decidiu reconstruir-se por meio de uma identidade narrativa 

desvinculada do jugo da culpabilização, mas vinculada a uma pessoa injustiçada. Subverte a 

concepção ignóbil que o social tinha sobre o seu corpo ao ausentar-se de qualquer condenação.  

Para ela/e, o grande equívoco estava nos padrões sociais formulados acerca do sexo e da 

sexualidade, e não nela/e. Dessa forma, Barbin, por intermédio do seu texto, oportunizou 

vislumbrar um ser marcado não só pela dor, mas, acima de tudo, uma pessoa corajosa que não 

se submeteu aos padrões de sua época na forma de conceber o seu corpo e lugar no mundo, mas 

vislumbrou na própria escrita uma forma de desafiar as regras e a moralidade vigentes em seu 

tempo.  

 

Palavras-chave: Herculine/Abel Barbin. Memórias. Autobiografia. Hermafrodita. Medicina. 

Corpo. Sexo. Sexualidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research intention to analyze the autobiographical memories of Herculine/ Abel Barbin (1838-
1868). The history of this personality draws attention for being born as a hemaphrodite inthe middle of 

France, in the middle of the 19 th century.In this sense, the central objective of this investigation is to 

examine how she or him interpreted her body and sexuality through intimate writing in face of the moral 
and medical concepts of her time.For this, the autobiographical method was used, mainly drinking inthe 

contributions of Loriga (2011), Dosse (2009), Vilas-Boas (2014) and Lejune (2008). In addition, to 

reflect on the issue of the body from the perspective of the normal dichotomy versus pathological, the 

contributions of Canguilhem (2009) and Foucault. To portray the hermaphrodite’s conceptions, the 
studies by Leite Júnior (2011) and Dreger (1998) were fundamental.Regarding the issue of sex, gender 

and sexualities, it is mostly supported by the studies of Laqueur (2001) , Foucault (1998) and Butler. 

Whit this theoretical contribution as a subsidy, it was observed that Barbin expressed an interpretative 
originality in relation to the pejorative vision that his era him, destabilizing the stage of certainties 

created by western societies about sex and sexuality. He decided to reconstruct himself by meand of a 

narrative identity unrelated to the deem of blame, but linked to an unjust person. It subvert the ignoble 
conception that the social had on this body, absent himself from any condemnation. For she or him, the 

big mistake was in the social standars formulated about sex and sexuality, and not in her or him. Thus, 

Barbin, through his text, made it possible to envision a being marked not only by pain, but above all, a 

courageous person who did not sumit to the standards of his time in the way of conceiving his body and 
place in the world, having thus, in his writing, a way to challenge the rules and morality in force at the 

time. 

 
Keywords: Herculine/ Abel Barbin. Memories. Autobiography. Hermaphrodite. Medicine. Body. Sex. 

Sexualities. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central desta pesquisa é analisar como Herculine/Abel1 Barbin interpretou 

seu corpo e sexualidade por meio da escrita autobiográfica frente aos valores morais e 

concepções médicas de sua época. Redigidas ao final de sua vida, as lembranças demonstram 

uma pessoa marcada pelo sofrimento por viver uma “identidade dupla”: a da/o hermafrodita2 

do século XIX.  

A fim de realizar tal intuito, considerou-se pertinente dividir o texto introdutório em 

dois tópicos. No primeiro, buscou-se trazer a lume a apresentação do percurso traçado por 

Barbin no contexto espaço-temporal. Nessa etapa, foi possível vislumbrar uma vivência 

marcada pela dor,  ocasionada pela excepcionalidade de uma história, que, diante dos rígidos 

valores morais e das regras sociais de seu tempo, deixou como uma das poucas alternativas a 

essa personalidade escrever um texto que transforma o vivido em uma busca dolorida na defesa 

da autoimagem frente à visão pejorativa em relação às pessoas com ambiguidade sexual. Para 

finalizar a introdução, no último tópico, como não é possível narrar a difícil tarefa do fazer da 

 
1 A questão de escolher uma forma, no masculino ou no feminino, para referir-se a Barbin foi desafiante. Se o 

argumento biológico interpõe duas formas de autorreconhecimento “verdadeiras”, Barbin “corrompe” qualquer 

maneira textual de “expressão de si” que se limite apenas a uma identidade de gênero. Uma definição unívoca, 

feminina ou masculina, não se constitui como referência capaz de abarcar a complexidade de sua situação. Além 

disso, Barbin não se identificou apenas com uma delas. No início da sua redação, quando relatou sobre a infância, 

reporta a própria história com a identidade de menina, mas, páginas à frente, já na fase adulta da sua vida, optou 

por usar predominantemente a masculina. Barbin (re)construiu a própria identidade por intermédio da escrita 

autobiográfica, destituída de uma autodefinição rígida como homem ou mulher. Em respeito a essa forma de 
posicionar-se textualmente, há preferência por reportar-se a essa personalidade tanto no feminino como no 

masculino. Dessa forma, ao usar a forma “Herculine/Abel” é para designar tanto o nome que consta no registro de 

nascimento quando se pensava que era uma menina, ou seja, Herculine, quanto também quando o seu sexo foi 

mudado, no referido documento, do feminino para o masculino, passando, a partir desse momento, a se chamar 

Abel. Ademais, a escolha de apenas uma identificação de gênero poderia obscurecer um “mundo” tão particular, 

o qual se constituiu justamente na experiência da vivência dessa “dupla identidade” ou da “não identidade”, que 

torna a leitura e apreciação dos escritos uma atividade tão complexamente fascinante. Considerando a escrita 

contestadora de Barbin, apreciou-se também “subverter” a escrita deste estudo, no que condiz ao reportar-se a 

designação de gênero. Logo, preferiu-se usar o gênero feminino anteposto ao masculino, contrariando a norma-

padrão da língua portuguesa, que estabelece o inverso.  
2 Neste estudo a palavra hermafrodita é usada para retratar a condição sexual de Barbin, porque era a expressão 
usada no século XIX, na Europa, para as pessoas que nasciam com ambiguidade sexual. Mas sabe-se que “[....] na 

contemporaneidade, com as lutas dos movimentos sexuais e a ampliação dos gêneros decorridos a partir desse 

processo, o termo “hermafrodita” foi abolido e considerado politicamente incorreto, sendo substituído pelo 

conceito de intersexualidade. Os indivíduos que nascem com caracteres de ambos os gêneros são agora chamados 

de intersex” (PÉRET, 2008, p. 862). A explicação do uso do termo hermafrodita nesta pesquisa constitui-se  uma 

tentativa de evitar o anacronismo, pois a utilização da expressão intersexual é datada somente a partir do século 

XX, de acordo com Berenice Bento, ao prefaciar o livro de Jorge Leite Júnior (2011), denominado Nossos corpos 

também mudam: a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. O termo intersex foi 

inventado mais exatamente em 1917, pelo geneticista alemão Richard Goldschimidt. De forma alguma, todavia, 

compartilha-se da visão pejorativa disseminada historicamente sobre tais sujeitos. 
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pesquisa histórica em todos os seus meandros, buscou-se apresentar as “entrelinhas” do 

caminho teórico-metodológico usado para compor esta investigação. 

 

Nas tramas da intimidade: a excepcional história de Barbin frente ao seu tempo 

Sob os olhares curiosos das pequenas cidades Barbin vivenciou a maior parte da sua 

existência, sua vida ocasionou demasiado interesse. Nem mesmo os jornais - como o L’Écho 

Rochelais, da pequena cidade de La Rochelle, no interior da França - deixaram passar 

despercebidas as desventuras dessa fantástica, e assim, por sua vez, extraordinária trajetória 

existencial:  

 

 

L’Écho Rochelais, 18 de julho de 1860. 

 

Como não se fala em outra coisa nessa cidade, a não ser numa estranha 
metamorfose, extraordinária na fisiologia informações recebidas de boas 

fontes: 

Uma jovem de vinte e um anos de idade, professora considerada tanto 
pelos elevados sentimentos de coração quanto por sua sólida instrução, viveu 

inocente e modestamente até hoje na ignorância de si mesma, isto é, acredi-

tando ser o que parecia na opinião de todos, apesar de ter, para as pessoas 

experientes, particularidades orgânicas que primeiro causaram o espanto, 
depois a dúvida, e finalmente a luz; mas a educação cristã da jovem moça era 

a inocente venda que tapava a verdade.  

Enfim, recentemente, uma circunstância casual veio lançar uma certa 
dúvida em seu espírito; fez-se um apelo à ciência e um erro no sexo foi 

reconhecido... A moça era simplesmente um rapaz. (JORNAL L’ÉCHO 

ROCHELAIS [1860] apud FOUCAULT, 1982, p. 1333)  

 

Assim como enfatiza muito bem o referido fragmento retirado do jornal L’Écho 

Rochelais, uma palavra que caracteriza muito bem a história de Barbin é metamorfose. Sua 

trajetória extraordinária inicia-se na pequena cidade francesa de Saint-Jean-d’Angély.  

Aos 8 dias de novembro de 1838, com o nome de Adélaide Herculine Barbin, essa 

personalidade foi registrada. Declarada/o no seu registro de nascimento como menina e criada 

como tal, sua vida mudou significativamente após um exame médico que diagnosticou um caso 

“verdadeiro de hermafroditismo”, determinando ser masculino o sexo predominante, que, por 

sua vez, definiu a sua nova identidade sexual. 

A França onde Barbin crescera, fora um período marcado por diversas revoltas que 

eclodiram a partir de 1830. Só é necessário esclarecer que, de acordo com Hobsbawm (2009), 

 
3 Esse trecho foi retirado do jornal publicado por Foucault, juntamente com outros documentos, entre os quais 

destacam-se as memórias autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley Franco, em 1982, com o título 

Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita. 
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apesar da Revolução Francesa, a França, sob o reinado de Luís Felipe I (1830-1848), não 

passara por um processo de industrialização como a Inglaterra. Logo, tais revoltas não partiam 

de uma luta de proletariado contra burguesia, e sim de uma gama variada de pessoas (artesãos, 

funileiros, produtores agrícolas e outros) insatisfeitos com sua situação de miséria. Dessa forma, 

para George Rudé (1991), a luta contra a opressão de classes, aos moldes do que Marx teorizava, 

não era uma característica marcante de tais movimentações. 

Nesse sentido, embora Saint-Jean-d’Angély4, fosse uma cidade do interior da França, 

não estava desconectada de tais questões. Em 1839, fora palco de um significativo motim contra 

a situação de fome estabelecido pela população mais pobre, que tomou o mercado de grãos da 

cidade para alimentar-se (COMBES, 2018). Dessa forma, como muitas/os de sua época, Barbin 

não detinha grandes recursos financeiros. Advinda/o de família pobre, a situação piorara quando 

seu pai, Jean Barbin, um vendedor de tamancos – profissão que não proporcionava grandes 

rendimentos – morrera enquanto ela/ele estava na mais tenra idade.  

Há apenas um registro nos escritos de Barbin que relata sobre o pai. Em um tom de pesar 

lamentou-lhe a morte: “Mal conheci meu pobre pai. Uma morte fulminante arrebatou-o muito 

cedo da doce afeição de minha mãe, cuja alma valente e corajosa tentou lutar contra as terríveis 

invasões da pobreza que nos ameaçava”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 14) 

Observa-se que a ausência paterna é registrada para reforçar a explicação da situação de 

pobreza em que se encontrava juntamente com sua mãe, lembrada como corajosa e lutadora 

frente à situação de precariedade econômica, que foi acentuada por causa da morte de seu pai. 

Com os parcos recursos que angariava como governanta de uma família nobre, sua progenitora 

não viu outra alternativa a não ser enviar Barbin, com sete anos de idade, em 1845, para morar 

em um hospício civil e militar5 na cidade onde nascera. Parte desse estabelecimento era 

destinado: 

 

[...] especialmente ao tratamento de doentes de ambos os sexos, 
número sempre considerável ao qual, [...] vinha se juntar aquele não menor 

dos que formavam a guarnição de soldados da cidade.  

A outra parte da casa pertencia inteiramente à juventude órfã e 
abandonada cujo nascimento, quase sempre fruto do crime ou da infelicidade, 

 
4 Saint-Jean-d’Angély mostrava-se coadunada também com as questões políticas estabelecidas na França. Não era 

uma simples cidade interiorana, deteve certa relevância para eleger Louis-Napoléon (sobrinho de Napoleão 

Bonaparte e o primeiro presidente francês eleito por voto direto) que recebeu mais de 90% (noventa por cento) 

dos votos da população local entre os dias 10 e 11 de dezembro de 1848. (COMBES, 2018) 
5 O hospício em que Barbin viveu parte da sua vida não era tal qual se concebe hodiernamente, ou seja, para a 

internação de pessoas que apresentem algum transtorno mental. Na leitura de suas memórias, é possível perceber 

que o estabelecimento pertencia à igreja católica e servia sobretudo para cuidar dos acamados e das crianças órfãs, 

abandonadas, ou cujos pais não detinham recursos para sustentá-los. Esse último caso foi o de Barbin, já que 

mesmo nesse lugar ainda contava com o apoio e as visitas da mãe.   
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havia deixado sem apoio neste mundo. Pobres seres, furtados desde o berço 

dos carinhos de uma mãe! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 14) 
 

Tal estabelecimento ficava sob os cuidados da Igreja Católica, o que não era de se 

estranhar já que Saint-Jean-d’Angély, assim como outras várias cidades francesas, demonstrava 

manter-se firme na preservação dos valores morais sob o imperativo religioso. Até mesmo 

durante os vários levantes populares realizados na própria Paris é possível observar tal fato, 

pois as revoltas, além de sobrelevarem-se contra a situação de miséria, eram estabelecidas 

também, por exemplo, para defender o fortalecimento do poder da Igreja Católica.  

Afastada/o da mãe, Barbin sentia-se assustada/o diante do novo lugar onde viria a 

residir. Perante um cenário marcado pela religiosidade católica e em meio a doentes e crianças 

órfãs, essa personalidade registrou as primeiras impressões sobre esse local: 

  

Tudo me espantava no início; a visão daqueles grandes pátios cheios 

de crianças ou de doentes, o silêncio religioso daqueles longos corredores, 
cortado pelos lamentos de dor ou pelos gritos de agonia dos que sofriam. Tudo 

aquilo me comovia, sem no entanto me apavorar. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 15) 

 

Ao narrar ligeiramente essa fase da vida, não dedicou espaço para contar as minúcias 

do seu cotidiano e nem como pensava e/ou sentia-se nesse período. Barbin explicou que passou 

“rapidamente por [...] recordações da infância, pois nenhum incidente veio entristecê-las”. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 15)  

Logo depois conseguiu entrar para o convento das Ursulinas6, na cidade de Saint-Jean 

d’Angély, graças à influência de uma madre do hospício civil militar. Nesse novo local, Barbin 

afirmou que passou a residir com crianças ricas e nobres até o ano de 1853. Embora ela/ele 

proviesse de uma família com menos recursos financeiros, isso não a/o impediu de destacar-se 

nos estudos, fato que despertava, no seu parecer, estima e admiração de suas professoras.  

Aos quinze anos de idade voltou a morar com sua progenitora na casa de suas/seus 

empregadoras/empregadores, na cidade de La Rochelle, mais exatamente entre os anos de 1853 

a 1856. Conta que foi bem recebida/o nesse lugar, como se fosse membro da família. Exercia 

duas funções principais no local: a de camareira para uma senhorita da casa e a de leitora e 

secretária do patriarca da família.  

 
6 O convento das Ursulinas faz parte da União Romana da Ordem de Santa Úrsula. Fundada no século XVI, na 

Itália, por Angela de Merici, espalhou-se por toda a Europa. Destinava-se à educação feminina e à difusão da 

doutrina cristã. Cada mosteiro era dedicado a educar meninas de um determinado setor econômico da sociedade, 

daí existirem escolas para as crianças pobres e outros colégios para as filhas da nobreza, da magistratura e da 

burguesia. (LUBAC, MONDÉSERT, s/d)  



16 
 
 

Nesse período, um pároco da cidade e amigo da família sugeriu que se dedicasse à 

carreira do magistério.  Mesmo que tenha estudado o magistério, por dois anos, mais 

especificamente entre os anos de 1856 a 1858, na cidade de Châtou D’Oleron, acreditava, diante 

de tanta dedicação e destaque, que merecia uma profissão melhor do que a docência. Ela/e 

enfatizou como desagradava-lhe seguir essa carreira:  

 

A mim, particularmente, a idéia desagradava. Tinha por essa profissão 

uma antipatia irracional e profunda. 
A perspectiva de me tornar professora não me lisonjeava. Eu 

acreditava merecer coisa melhor do que aquilo. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 28, grifos do autor) 

 

Mesmo acreditando que merecesse uma carreira melhor que a de professora, por causa 

de tanto esforço, dedicação e destaque nos estudos, na França do século XIX eram exíguas as 

possibilidades empregatícias para as mulheres. Ao universo feminino sobravam opções como 

o próprio magistério, donas de casa, operárias de indústrias7 (BATTAGLIOLA, 2008) e, como 

esclarece Michelle Perrot (1991), também se tinha o casamento.  

Nos próprios escritos de Barbin é possível perceber que eram escassas as oportunidades 

para as mulheres. Ela contou que o universo feminino se restringia ao casamento, aos afazeres 

domésticos, a ser camareira e professora. Mesmo àquelas mulheres que se destacavam nos 

estudos, sobrava apenas o magistério.  

Aos dezenove anos, já formada no magistério, ao voltar a morar na casa dos patrões de 

sua mãe, recebeu a proposta para trabalhar como professora adjunta em um internato. A 

descrição do lugar é feita com minúcia: 

 

A igreja em L... 8 tinha um púlpito que se dividia em duas partes: a 

central, reservada para homens e lateral para as mulheres. Entre elas havia 

uma construção em pranchas de madeiras suficientemente altas para impedir 
toda e qualquer comunicação.  

 
7 Battagiogla (2008) analisa um contexto geral da Europa, não especificando cada região. Na França, como 

esclarece Hobsbawm (2009), não houve um processo de industrialização tão forte quanto na Inglaterra, logo, as 

possibilidades empregatícias para as mulheres tornavam-se mais diminutas ainda, uma vez que não havia tantas 
indústrias, nem mesmo em Paris, o que dirá no interior da sociedade francesa.  
8 Foucault informa que não foi possível identificar tal centro administrativo. A cidade que está codificada com a 

sigla “L...” refere-se a Saint-Jean-d’Angély. Como o caso de Barbin ficou demasiado conhecido na sua época, é 

muito compreensível que tenha codificado os nomes dos lugares e das pessoas com quem vivera, a fim de preservar 

tanto a si como também aos entes e indivíduos mais íntimos e queridos. Como ela/e mesmo afirmou, os 

acontecimentos de sua vida eram citados de modo “que não [...]” pudessem “comprometer ninguém” (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 38). Dessa forma, afirmou: “escrevo a história de minha vida, isto é, uma série 

de aventuras das quais participam nomes por demais honrosos para que ouse revelar o papel involuntário que 

exerceram” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 38). Logo, tratou de codificar os nomes de alguns 

indivíduos e de lugares, em uma espécie de “fórmula codificada”: uma letra maiúscula seguida de reticências. 
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[...] Nossas internas ocupavam dois dormitórios contíguos eu era 

responsável pela fiscalização das alunas maiores isto é, das alunas entre treze 
e quatorze anos.  

Minha cama era ligeiramente separada da de Sara. Na direção de 

nossos pés ficava a porta de comunicação com os dormitórios, e essa porta 

jamais era fechada. 
A mesma lamparina clareava, portanto, os dois dormitórios. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 50)  

 

Nesse estabelecimento, envolveu-se intimamente com uma das internas, denominada 

em seus escritos por Sara9, que trabalhava como professora, mas com um cargo inferior ao de 

Barbin e tinha na época dezoito anos. Barbin refere-se a ela sempre com palavras ternas e 

amorosas: “Amei com ardor e sinceridade uma criança que me amava com todo ímpeto do meu 

coração!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 46) 

A situação de Barbin tornara-se complicada.  Ao ocupar um cargo com um peso 

significativo (de professora) na instituição onde trabalhava, manteve um relacionamento 

íntimo, considerado inapropriado, com uma professora subordinada a ela/e. Piorava muito esse 

cenário o fato de elas/eles habitarem e trabalharem em um ambiente católico, cuja premissa era 

a da castidade.  

No referido lugar sua vida metamorfoseou-se. Na ambição de desfrutar de tal amor, que 

só era possível acontecer caso fosse enquadrado dentro dos padrões sociais aceitáveis - já que 

a relação entre duas mulheres era condenável – permitiu que seu corpo fosse esquadrinhado 

pelos médicos da época10.  

Depois de um exame detalhado, o Dr. Chesnet, em 1860, publicou um relatório 

intitulado Questão de identidade; vício de conformação dos órgãos genitais externos; 

hipospodias; erro sobre o sexo, que concluía possuir Barbin uma condição sexual muito 

singular, uma vez estabelecido que tinha o que a medicina da época denominou de 

hermafroditismo, cujo sexo preponderante não era o feminino (com o qual vivera toda a sua 

vida até a idade adulta), e sim o masculino.  

Corroborando o parecer médico, quando essa personalidade tinha vinte e dois anos de 

idade, o tribunal civil de Saint-Jean d'Angély ordenou, em 21 de junho 1860, a retificação do 

sexo e a mudança dos antenomes, ou seja, não se chamaria mais Adélaide Herculine, a partir 

de tal data passou a ser reconhecido oficialmente como Abel Barbin.  

Mesmo que a justiça, baseada no parecer médico, tenha atribuído masculino como o 

verdadeiro sexo de Barbin, ela/e não conseguira desfrutar do seu amor ao lado de Sara. Esse 

 
9 Barbin informa que Sara ainda não era formada e por isso não poderia assumir qualquer cargo administrativo na 

instituição. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982) 
10 Essa questão será discutida de forma mais detalhada no capítulo 2.  
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fato acontecera, maiormente, porque nenhuma lei ou conhecimento proveniente do saber 

medicinal era capaz de fazer a sociedade conceber Barbin como homem. Era vista/o como uma 

figura ambígua, que não possuía um lugar aceitável no mundo.  

Como uma espécie de estrangeira/o no mundo, a marginalização foi o que lhe restou. Já 

que não era permitido homens no internato onde ministrava aula, foi forçada/o a retirar-se desse 

lugar. A partida é narrada em tons de profunda tristeza: 

 
Eu tinha que fazer ainda um longo percurso através do campo até 

chegar na estrada onde pegaria uma carruagem11 para B . . .  Sara me 

acompanhou; nossa dor era grande. 
Apertei com força um de seus braços em meu peito e coloquei por 

cima dele o meu!!! Era a vigésima vez, que prometíamos nos escrever 

semanalmente e com regularidade. 
A carruagem chegou: parti, deixando longe a pequena estação que me 

furtava a visão de minha amiga!!! Tive a impressão de estar deixando para 

sempre a terra natal!!! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 60; 61, 

grifos do autor) 

 

Em 1860 voltou a morar novamente com a mãe, na cidade de La Rochelle, mas o seu 

caso tornou-se de conhecimento público. Destarte, foi alvo da curiosidade e do olhar pejorativo 

alheio. Aonde ia despertava a atenção das pessoas. Contou que “[...] era tema de todas as 

conversas nos estabelecimentos de banho mar. Certa vez, na praia, o prefeito, acompanhado por 

algumas pessoas ilustres, manifestou bem alto seu espanto.” (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 86).  Para o seu tormento, o seu caso dificilmente seria esquecido, já que 

“[t]odas as manhãs os jornais recontavam o fato” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, 

p. 86), isso a/o obrigou a exilar-se de tudo e todas/os que pudessem trazer a lume o 

conhecimento sobre a sua história.  

Não é de se estranhar que o caso de Barbin tenha galgado tamanha notoriedade. Não 

bastasse o fato da metamorfose de vida, que por si só poderia provocar um grande escândalo, 

Barbin não crescera em qualquer lugar. Passara a vida quase toda em conventos restritos a 

mulheres. Então, para muitas/os era inaceitável que um homem tivesse convivido, muitas vezes, 

até de forma íntima, durante tanto tempo em tais ambientes reservados ao público feminino. 

Logo, não era por acaso que tal situação ocasionasse tamanho alvoroço, pois havia toda uma 

preocupação especial em separar as poucas escolas normais nas cidades do interior da França. 

(VERNE, 2015). 

 
11 As viagens que Barbin realizou por tais cidades no interior da França e para Paris eram realizadas por carruagens 

atreladas a cavalos.  
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Havia escolas que pertenciam apenas à formação dos homens e outras somente à de 

mulheres (VERNE, 2015). Esses dois universos de formação para as/os alunas/os nesses centros 

educacionais, feminino e masculino, não se misturavam, ou como esclarece muito bem Perrot 

(1991), as referidas instituições consolidam, no século XIX, espaços de segregação sexual.  O 

romance publicado pelo psiquiatra e escritor Oscar Panizza12  descreveu que esses 

estabelecimentos educacionais detinham influência, pois:  

 

Na época, desejava-se fazer algumas concessões [...] a nobreza 
francesa; se lhe permitia obter no campo o que lhe era impossível obter nas 

cidades grandes (as quais ela evitava) sobretudo em Paris, a saber: 

consideração, esplendor representativo, e principalmente uma certa influên-

cia sobre as instituições regionais e sobre a população. Essa influência era, 

naturalmente, recoberta por um recrudescimento do pensamento 

católico. (PANIZZA apud FOUCAULT, 1982, p. 140, grifos meus) 

 

Não eram somente as escolas, mas a sociedade francesa como um todo, na qual Barbin 

estava inserida/o, possuíam regras rígidas e disciplinares. Conforme Foucault (1988), havia 

toda uma produção de saber-poder que lançava um olhar vigilante e coercitivo para estabelecer 

e manter uma conduta considerada adequada em prol do ideal civilizatório. A medicina e a 

igreja católica foram instituições fundamentais para a edificação desse cenário.  

A medicina, ao formular a ideia de família nuclear (mãe, pai e filhos) e higienicamente 

tratada, ajudou a construir a ideia de que homens e mulheres teriam papéis sociais bem distintos. 

Ao masculino destinavam-se as funções de caráter público. As mulheres eram consideradas 

inferiores aos homens, por isso eram marginalizadas dos espaços públicos e excluídas de 

exercer a cidadania. 

A igreja católica ajudava no processo de refinamento das ações em prol do pudor. Se o 

amor e o desejo considerados adequados eram aqueles desferidos para o sexo oposto, mesmo 

realizadas conforme tal ideia, as práticas afetivas e sexuais também sofriam várias outras formas 

de regularizações. Com a separação cada vez mais acentuada entre as esferas pública e privada, 

concebia-se que as relações sexuais deveriam ser resguardas no seio da intimidade de um 

casamento.  

A prática sexual considerada adequada, tanto para a medicina quanto para a igreja, era 

aquela praticada dentro do casamento, pois precisava-se resguardar a tão preciosa família. Esta 

detinha tamanha importância porque era vista como: 

 
12 O referido romance de Oscar Panizza está dentre os diversos documentos que Foucault publicou juntamente 

com as memórias de Barbin.  



20 
 
 

 

[...] a responsável pelo gerenciamento dos “interesses privados”, cujo 

bom andamento é fundamental para o vigor dos Estados e o progresso da 
humanidade. Cabe-lhe um sem número de funções. Elemento essencial da 

produção, ela assegura o funcionamento econômico e a transmissão de 

patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as crianças e proporciona-
lhes uma primeira forma de socialização. Garantia da espécie, ela zela por sua 

pureza e saúde. Cadinho da consciência nacional, ela transmite valores 

simbólicos e a memória fundadora. É criadora da cidadania e da civilidade. 

“boa família” é o fundamento do Estado e, principalmente para os 
republicanos, [...] existe uma continuidade entre o amor à família e à pátria, 

instâncias maternais que se confundem e o sentimento de humanidade. Daí o 

interesse crescente do Estado pela família [...]. (PERROT, 1991, p. 105)  

 

A família também auxilia a extirpar o medo da degenerescência, para a produção do que 

Perrot (1991) denominou a vontade de conseguir “a reprodução de uma raça numerosa, fecunda 

e saudável, uma sexualidade praticada sem fraudes nem esmorecimentos” (PERROT, 1991, pp. 

114; 115). A Igreja católica e a medicina sacralizavam o casamento como um elemento central 

para evitar formas “perigosas” de relacionar-se. 

A rigidez moral não se fazia sentir somente nas cidades interioranas, nas quais havia 

preeminência da igreja católica – onde Barbin passara a maior parte de sua existência -, como 

também na própria Paris. Esta recebia cada vez mais a população advinda dos campos e 

procurava, conforme Donzelot (1986), a elevação dos salários. O crescimento populacional, 

contudo, acarretou redução dos ordenados e colocou essas pessoas em situação de revolta. O 

medo do caos provocado pelas multidões nas cidades tornava-as alvos mais preeminentes da 

severa vigilância e da modelação da conduta.  

Um exemplo bem elucidativo para visualizar esse cenário francês rígido em valores 

morais é o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, publicado em 1856. Talvez pelo 

fato de a obra ser contemporânea à época em que Barbin vivera, é possível perceber traços 

comuns da trajetória dessa personalidade com a da protagonista do romance, Emma Bovary.  

Tanto Barbin quanto Emma Bovary foram educadas/os no seio da Igreja Católica, mais 

exatamente na ordem das Ursulinas. Nesses recintos tidos sagrados, foram alimentadas/os por 

um conhecimento vasto oriundo dos mais diversos livros, sobretudo romances. Alimentada a 

imaginação, sonhavam viver amores que fugiriam às regras sufocantes dessa sociedade 

disciplinar.  

O livro de Flaubert conta a história de Emma, uma pequena burguesa sonhadora, que se 

casa com Charles Bovary. Entediada com a vida de casada, ambicionava viver as aventuras que 

lia nos romances, então lança-se ao adultério. Diante de uma sociedade na qual os papéis sociais 
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eram rigidamente estabelecidos, as ações de Emma, assim como as de Barbin, eram duramente 

criticadas. Ao ousarem viver à margem de tais padrões, ambas/os viram seus mundos 

desmoronar.  

Os rígidos valores franceses que se fazem presentes no romance Madame Bovary talvez 

possam ser melhor percebidos fora do mundo do livro, isto é, mais exatamente nos 

acontecimentos que se sucederam com o autor Gustave Flaubert. Em 1857, sofreu um processo 

por causa da escrita desse livro, cuja acusação consistia justamente em ofender a moralidade 

pública e religiosa. Foi inocentado e a obra galgou mais notoriedade depois desse episódio. 

Defronte essa sociedade demasiada disciplinadora, a história de Barbin acabou por 

infringir as regras sociais de seu tempo, fincadas em uma rígida moralidade cristã. O problema 

é que as notícias sobre o seu caso se disseminaram em todas as cidades do interior onde essa 

personalidade residiu. Diante desse cenário, em que despertara a curiosidade alheia de todos os 

setores da sociedade, e já não suportando mais tal situação, aceitou o conselho do prefeito da 

cidade onde nasceu, que a/o orientou a sair do “lugar por algum tempo” (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 86). Logo, ela/e deliberou partir para Paris.  

A decisão de ir para Paris não deve ter sido nada fácil. Como pode ser observado na 

Imagem 1, era bem longínqua a distância entre as cidades que compunham a região onde Barbin 

passara a maior parte da sua vida e Paris, lugar onde veio a falecer.  

A distância não era apenas espacial. Barbin estava longe da mãe, de sua amada Sara e 

de todas as outras pessoas que perfaziam seu círculo social afetivo. Além disso ficara reclusa/o 

no seio dos internatos religiosos, lugares que detinham um ritmo temporal de vivenciar o 

cotidiano bem singular em relação à vida fora dos muros dos conventos, por exemplo, com 

horários rígidos para a realização de tarefas e uma vigilância maior para o cumprimento efetivo 

da moralidade religiosa.  

A vida para além dos muros dos conventos pode se mostrar assustadora para alguém 

que praticamente não teve outro lugar a não ser esse como referência. Dessa forma, estava 

apartada/o, ou porque não dizer exilada/o, de todo um universo que lhe proporcionava a base 

para lhe fornecer subsídios à composição de sua identidade.  
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             Imagem 1: Trajetória de deslocamentos de Barbin  
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Em Paris não conseguiu emprego. Era preterida/o com base na alegação de que possuía 

aspectos físicos femininos para angariar algum trabalho considerado próprio de um homem. 

Socialmente excluída/o, sozinha/o e sem condições financeiras para manter-se, a personagem 

autobiografada via no suicídio o seu único caminho: 

 

A idéia da morte, geralmente tão repugnante, é de inefável doçura para 

a minha alma dolorida.  

A visão de um túmulo me reconcilia com a vida. Lá encontro não sei 
que ternura, para aquele cujos ossos estão sob os meus pés. E todos os homens 

que me foram estranhos tornam-se meus irmãos. Converso com suas almas 

libertas das correntes terrestres; cativo, espero ansiosamente o instante em que 
poderei unir a elas. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 100) 

 

A dor foi tudo o que lhe sobrou. Por não ter sequer uma diminuta esperança que pudesse 

lhe fornecer ao menos um resquício de perspectiva para vislumbrar um horizonte de dias 

melhores (ou menos piores), decidiu acabar com o seu sofrimento, ceifando a própria vida, no 

ano de 1868, aos 29 anos de idade, quase prestes a completar 30.  

 

Nas entrelinhas da pesquisa  

A narrativa de Barbin chama atenção por oportunizar alcançar o projeto de Roy Porter 

(1985) no texto The Patient's View: Doing Medical History from below. Consiste em entender 

o papel das/os pacientes no que ele denomina como história da cura, ao trazer outra visão sobre 

esta, que não se restringe apenas à dos médicos. A personalidade autobiografada reivindicou, 

por meio da dor, em uma escrita povoada por medos, inseguranças, angústias e anseios, um 

olhar mais humanizado sobre a própria trajetória. É justamente por perceber tal questão que 

esta pesquisa é original.  

Logo nas primeiras leituras da narrativa de Barbin insurgiram conjecturas de que essa 

personalidade detinha uma visão única sobre o próprio corpo e sua sexualidade, frente às 

concepções de seu tempo, em relação ao hermafrodita e à sexualidade considerada normal aos 

parâmetros da época. Diante do emaranhado de estudos que se dedicaram a analisar a escrita 

dessa personagem, não foi possível identificar, em nenhum deles, algum momento que 

possibilitasse perceber tamanha originalidade e coragem de Barbin, não só na forma como 

procurou conduzir sua redação, como também a própria vida.  

Esta pesquisa é original porque possibilitou visualizar Barbin como um ser que não era 

facilmente manipulável pelas instituições, como a medicina. Esta investigação vislumbrou uma 

personalidade que, mesmo aterrorizada pelo medo da incompreensão social (sobre a própria 
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matéria corpórea, o seu sentir, sua forma de amar e até de existir), ousou contar sua história 

como uma tentativa de viver uma relação de acordo com os padrões sociais aceitáveis.  

Diante de sua condição sexual e da forma como se relacionava afetivamente com outras 

pessoas, de forma original, Barbin concebeu que os padrões sociais de seu tempo estavam 

equivocados sobre a complexidade da sua situação. Como não via possibilidade de eles serem 

revisados, de forma sagaz também os manipulou a seu favor. Deixou ser perscrutada/o pela 

medicina, para que esta pudesse lhe fornecer um novo lugar no mundo, o masculino, para viver 

com a mulher amada, na tentativa de não ser condenada/o pela sociedade.  

Diante desse caminho percorrido, este estudo, apreciando-se de temáticas como corpo, 

sexualidades, gênero, saúde (normalidade) e doença (anormalidade) foi norteado pelos 

seguintes objetivos específicos: entender  os  códigos textuais (forma, estilo, seleção de 

temáticas apreciadas, organização e estruturação) peculiares de sua escrita; discutir como essa 

personalidade dialogou com os valores sociais de sua época por meio da escrita autobiográfica; 

compreender como era concebida a figura da/o hermafrodita no século XIX; entender como 

essa personagem interpretou o próprio corpo diante de sua ambiguidade sexual; e compreender 

o que a/o motivou a narrar a sua existência. 

Diante da fascinante e inquietante leitura da narrativa surgem diversos questionamentos. 

Dentre eles um chamou a atenção e por isso configura-se como o problema central desta 

pesquisa: como Herculine/Abel atribuiu sentido a sua existência por meio da própria escrita 

autobiográfica diante dos padrões sociais e morais de sua época? Além dessa pergunta, outras 

também nortearam a escrita deste estudo. São elas: como Barbin procurou organizar e estruturar 

sua narrativa? Qual a singularidade do seu registro? Quais são os graus de censura da sua 

escrita?  Qual foi o modo que ela/ele utilizou para contar o “inconfessável”? Qual a sua visão 

subjetiva perante o interdito social? Como foi construída a visão social sobre a/o hermafrodita 

no século XIX?  

Para fundamentar essa investigação, usaram-se no tratamento teórico metodológico dos 

documentos de cunho autobiográfico as contribuições sobretudo de: Sabina Loriga (2011), 

Dosse (2009), Vilas-Boas (2014) e Lejeune (2008). Esses autores lançaram fundamentos 

essenciais para se problematizarem as peculiaridades da escrita de si13.  

Com o intuito de discutir a questão do corpo sob a óptica da dicotomia normal versus 

patológico, utilizaram-se, maiormente, as contribuições de Canguilhem (2009) e Foucault 

 
13 O termo “escrita de si” é usado para indicar uma gama diferenciada de escritos (diários, correspondências, 

confissões, memórias, biografias, autobiografias e outros) cujo liame é a produção de uma narrativa que versa 

sobre refletir sobre existência, normalmente a própria, a fim de lhe atribuir um sentido e identidade.  
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(2001). Para retratar sobre essa questão de forma mais específica, mais exatamente sobre o 

estudo da/o hermafrodita, as análises de Leite Júnior (2011) e Dreger (1998) foram 

fundamentais. 

Em relação às questões de sexo, gênero e sexualidades, respalda-se maiormente nos 

estudos de Laqueur (2001), Foucault (1988) e Butler (2003), que examinam as relações de poder 

instauradas na sociedade ocidental, a qual produz/produzia uma sexualidade “generificada” na 

lógica binarista homem/mulher. Os estudos dessa última pesquisadora são significativos para 

se entender o que é abjeção e como a figura da/o hermafrodita insere-se nessa análise, por meio 

da maneira de ser e estar no mundo, sobretudo no que tange à expressão do desejo e afetividade 

em relação a outrem. 

Esta pesquisa insere-se nos estudos da História Cultural, em uma abordagem 

interdisciplinar, pois há um diálogo profícuo com os diversos campos do conhecimento, como 

a literatura, a filosofia, a sociologia e a medicina, para discutir as memórias de Barbin, 

sobretudo na análise da concepção social sobre a figura da/o hermafrodita. Esse fato expressa 

a necessidade do estudo da/do historiadora/historiador14 para compreender, sob uma 

interpretação analítica que incida preferencialmente da perspectiva da singularidade, uma 

trajetória tão delicada quanto a de Barbin, que exige um olhar inebriado de sensibilidade. Foi 

tentando alcançar tal intuito que se buscou trilhar esta investigação.  

A teoria e o método não são apresentados textualmente de maneira destacada, em forma 

de capítulos, nesta pesquisa. De forma sutil, a todo momento, no decorrer da escrita, deixou-se 

visível como este estudo foi construído metodologicamente. Há ciência, portanto, de que o olhar 

sobre um objeto tão único e singular, como são os textos que compõem o que se denominam 

narrativas autobiográficas, exige a mesma acuidade analítica da/o pesquisadora/pesquisador 

para os pequeninos detalhes. Por isso se foi delineando a compreensão destes em uma tecitura 

interconectiva, em forma de uma narrativa que demonstrou um quadro interpretativo inesperado 

por tamanha originalidade suscitada da autointerpretação da personagem autobiografada.  

Não é de se estranhar que as memórias da personalidade de Herculine/Abel Barbin, 

analisadas aqui, provieram da publicação de Michel Foucault. Diante do seu interesse por um 

“leque” de temas – psiquiatria, medicina, prisões, sexualidades e outros – que se entrelaçam de 

certa forma à própria vida, é muito compreensível sua vontade em conhecer a narrativa de 

 
14 Uma forma que se julgou satisfatória para a redação deste estudo foi a escrita das palavras tanto no feminino 

quanto no masculino, respectivamente. Contudo é necessário esclarecer que, ao se referir e abordar o pensamento 

de alguma/algum autora/autor, não só nas citações diretas como também nas indiretas, caso ela/ele tenha redigido 

a sua obra somente no masculino, apreciou-se respeitar a forma como determinada/determinado 

pesquisadora/pesquisador preferiu construir seu texto.  



26 
 
 

uma/um hermafrodita do século XIX. Como o próprio filósofo francês ressalta, é importante 

refletir sobre as pessoas que nascem com ambiguidade sexual, porque os seus corpos, 

naturalmente, desvirtuam qualquer lógica criada socialmente de que o indivíduo necessita ter 

um único “verdadeiro” sexo (FOUCAULT, 1982). É justamente nesse ponto que a narrativa 

autobiográfica de Barbin se torna tão sedutora para esse pensador.  

Ao deparar-se com uma publicação do relato autorreferencial de Barbin, realizada pelo 

médico oitocentista Tardieu, em 1874, em um livro sobre A questão médico-legal da 

identidade, Foucault tentou, sem êxito, encontrar os manuscritos de Barbin, que, ao que parece, 

ficaram sob os cuidados restritos desse profissional da saúde. Na verdade, as memórias de 

Barbin não se encontram completas, tais quais ela/ele as escreveu, já que Tardieu retirou várias 

partes por considerá-las devaneios subjetivistas sem importância para a medicina. Dessa forma, 

a análise empreendida neste estudo é realizada sobre o texto que Foucault publicou, já que o 

acesso ao original não foi possível galgar nem mesmo pelo filósofo francês. 

Foucault não se contentou apenas com essa narrativa de si. Então, em 1982, reuniu esse 

escrito autobiográfico, com mais um conjunto de outros documentos que retratavam o caso de 

Barbin, em um livro publicado no Brasil com o título de Herculine Barbin: o diário de um 

hermafrodita.  

A referida obra foi organizada na seguinte sequência: a) apresentação crítica de Foucault 

sobre os escritos autorreferenciais, denominada O verdadeiro sexo; b) a narrativa de si da/o 

autobiografada/o, intitulada Minhas Memórias; c) O “Dossiê”, que se constitui uma espécie de 

memorial biográfico cronológico de Herculine/Abel realizado por Foucault; d)  “Os nomes, 

datas e lugares” mencionados por ela/ele ao longo do texto autorreferencial; e) Os relatórios 

médicos que atestavam o masculino como seu sexo verdadeiro; f) o relato da imprensa da época; 

g) o processo jurídico que mudou sua identidade civil do feminino para o masculino; h) o texto 

literário Um escândalo no convento, de autoria do psiquiatra e poeta alemão Oskar Panizza, 

que, no liame entre a ficção e a “realidade”, (re)constrói a trajetória romântica de Barbin com 

sua amada na casa religiosa onde ela/e lecionava. 

No primeiro capítulo, intitulado Nos (entre)cursos das narrativas de si: a 

(auto)biografia e a escrita autorreferencial de Barbin, são apresentados os elementos que 

provocaram movimentos de (des)apreciações, relativos à autobiografia, sobretudo frente à 

pesquisa histórica. Esse processo é de fundamental importância para compreender o modo pelo 

qual se optou a fim de empreender o trato metodológico nesta pesquisa, cuja premissa maior é 

a análise de como Barbin procura dialogar com seu tempo.  
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O cerne do segundo capítulo, intitulado A construção da imagem da/o hermafrodita e 

sua interlocução com a história de Herculine/Abel Barbin, é apresentar como foi construída a 

ideia de normalidade e anormalidade sobre o corpo, no que tange principalmente à questão 

sexual da/do hermafrodita. Para isso, realiza-se o estudo do percurso temporal sobre essa figura. 

O fato que torna a referida análise tão sedutora é justamente o caráter incompreensivo dos 

indivíduos em questão, pelas categorias sexuais tidas culturalmente no ocidente como 

“normais”, isto é, somente feminino ou masculino. A leitura da redação de Barbin torna-se, 

assim, um convite atraentemente provocativo ao questionamento das pretensas e “indubitáveis 

verdades” que o ocidente criou sobre o sexo, as sexualidades e a normatização dos corpos e dos 

usos que se fazem dele. 

O capítulo três, Nos limites do (im)possível: Barbin e a (re)construção de sentidos de 

um corpo que é múltiplo, reflete sobre as temáticas corpo e abjeção, cujo norte de discussão são 

a sexualidade, o corpo e o gênero para analisar um caso específico, como o de Barbin. A sua 

escrita surpreende quando, por meio desse processo de compreensão de si, tracejou uma 

autointerpretação desvinculada de qualquer olhar ignóbil que a sociedade lhe inferisse.  

Se a própria história de Barbin foi o exemplo de uma metamorfose, uma vez que habitou 

o mundo sob duas “formas” diferentes - primeiramente como mulher e, posteriormente, como 

homem - a sua escrita autobiográfica não foi diferente. Essa personalidade, por meio da própria 

redação, metamorfoseou o sentido de sua existência diante da intepretação pejorativa que os 

padrões sociais impunham sobre seu corpo e trajetória. Não foi, porém, só isso. O relato de 

Barbin oportuniza que a/o leitora/leitor se reconstrua constantemente com ele. Nessa dinâmica, 

continuamente ocorrem metamorfoses, refazem-se verdades, visões de mundo, modos de ser, 

sentir e comportar-se, em busca, sempre, na palavra “multiplicidade” da força motriz para 

sensibilizar, compreender, respeitar e humanizar-se com a vivência do outro.  
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 CAPÍTULO I – NOS (ENTRE)CURSOS DAS NARRATIVAS DE SI: A 

(AUTO)BIOGRAFIA E A ESCRITA AUTORREFERENCIAL DE BARBIN 

 

É notório que há demasiado tempo a pesquisa autobiográfica ocasiona certo incômodo 

ao conhecimento histórico. A depreciação da autobiografia pode ser delineada temporalmente, 

sobretudo, quando, no final do período oitocentista, traçou-se uma divisão entre dois âmbitos 

do saber científico: o nomotético e o idiográfico. O primeiro, semanticamente, advém do grego 

nomos, que significa norma e, durante muito tempo, foi identificado como as ciências da 

natureza. Ele procura descobrir a lei ao qual os fatos se submetem para depois explicá-los e 

tem, dessa forma, caráter objetivo universal. Já o segundo está interligado às ciências ditas 

culturais e tem como objetivo compreender o singular, motivo pelo qual a palavra vem do grego 

e significa característica ou singularidade. Sem relegar a subjetividade, propõe entender os 

significados das ações humanas ao estar estritamente ligado à filosofia hermenêutica. 

(ARÓSTEGUI, 2006)  

Desde o referido período as ciências idiográficas foram consideradas inferiores às 

nomotéticas. Para legitimar-se como ciência, algumas/alguns historiadoras/historiadores 

buscaram pesquisar de acordo com princípios dessa última. Logo, urgia apartar qualquer 

empecilho que pudesse colocar suas pretensões em risco. Esse foi o caso do gênero 

autobiográfico (tanto em sua constituição como fonte, como também modo de narrar), já que 

possuía características que iam de encontro à ciência que foi, e de certa forma ainda é concebida 

como superior: a nomotética. Tais características são: a valorização da questão da subjetividade, 

aproximação com a Literatura (ou seja, com a ficção) e não buscar a história universal. Esse 

último aspecto acarretou no detrimento do indivíduo em favor da apreciação apenas do coletivo. 

Todas essas questões estão ligadas a um fator primordial, encontrar a tal da verdade histórica e, 

nesse sentido, angariar o tão almejado status científico. 

Como afirma, contudo, categoricamente Jenkis (2007), é impossível que o estudo 

histórico obtenha rigorosamente um conhecimento real sobre o passado por meio da 

objetividade, tão valorizada pelas ciências nomotéticas para encontrar a verdade. 

Complementando o pensamento de Jenkis, Schaff (1987) enfatiza que objetividade, no sentido 

restrito do termo, é pura ficção, porque o elemento da subjetividade sempre estará presente nas 

pesquisas, sejam elas da área das Humanas ou das Biológicas.  
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Ao apreciar tais discussões, analisar-se-á a investigação autobiográfica no seu liame 

com a História. Para isso, inicialmente, busca-se traçar os caminhos percorridos no decorrer da 

História que levaram a escrita autobiográfica aos porões escusos do conhecimento histórico, 

cujos eixos de discussão são, justamente, as discrepâncias suscitadas por essas duas formas de 

ciências, as nomotéticas e as idiográficas. Como consequência, ocorrem dualidades que, 

aparentemente, se apresentam divergentes (objetividade/subjetividade, verdade/ficção e 

indivíduo/coletividade), mas, na realidade, se complementam, em vez de se tornarem fatores 

que se contrapõem de maneira inflexível. A posteriori, centrar-se-á em questões mais 

específicas sobre a escrita e o trato metodológico da autobiografia.  

O que se almeja neste estudo, maiormente, é provocar e inquietar, a fim de propiciar 

reflexões (e que delas possam vir mais pontos para essa discussão) sobre como é apresentada 

textualmente a pesquisa autobiográfica. Reflexões que permitam avançar sobre um campo de 

análise que ainda apresenta, contemporaneamente, diversas inseguranças, sobretudo no que 

tange à questão do trato metodológico e sua apresentação formal textual. Tanto que, quando 

utilizadas, são “apenas como parcela secundária ou complementar de pesquisas” (VILAS-

BOAS, 2014, p. 20). Não são consideradas, muitas vezes, algo importante, como elemento 

central para o conhecimento histórico.  

 

1.1 - Nos intercursos da história da (auto)biografia: entre a pluralidade de movimentos de 

(des)apreciações 

 

Ao enaltecimento da personificação hercúlea individual é que se edifica o gênero 

biográfico na Antiguidade. Em meio a tons laudatórios, criam-se personagens idealizadas 

perfeitas e exemplares para se tornarem modelos de inspiração às gerações vindouras.  

Denominada por Dosse (2009) como idade heroica, essa época considerava necessário povoar 

de ações heroicas as narrativas da vida de um indivíduo, para que a força do tempo não pudesse 

“ousar” apagar da história tais feitos heroicos. Desse modo a biografia: 

 
Prestou-se ao discurso das virtudes e serviu de modelo moral 

edificante para educar, transmitir valores dominantes às gerações futuras. O 

gênero biográfico participa, pois, de um regime de historicidade no qual o 
futuro é a reprodução dos modelos existentes, que devem perpetuar-se. 

Inscreve-se, durante esse longo período, no respeito absoluto a uma tradição 

que se organiza na Antiguidade em torno dos valores heroicos. (DOSSE, 2009, 

p. 123) 
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Conforme Dosse (2009), é só no século IV a.C., na Grécia Antiga, que a biografia galga 

significativa notoriedade. Dentre os pioneiros nesse tipo de escrita destacaram-se Isócrates e 

Xenofonte, “cujo objetivo é relatar a vida política das suas personagens, deixando na sombra a 

vida privada” (DOSSE, 2009, p. 124). É com Tucídides, porém, que o intuito da biografia se 

amplia. Convoca-se a imaginação para romancear a vida do biografado em todos os âmbitos, 

sobretudo sobre seus feitos heroicos.  

Para Dosse (2009), há com Tucídides um principiar do discurso do historiador, pois se 

quer a narração da realidade, mas sem abandonar “[....] os mitos, lendas e outras epopeias, a 

biografia da época helenística alimenta uma ambição que se abebera tanto no real autenticado 

quanto na ficção. A biografia não corta o cordão umbilical que se liga ao imaginário, 

contrariamente ao gênero histórico”. (DOSSE, 2009, p. 125)  

Na Idade Média surgem as hagiografias, exatamente com o mesmo intuito que o da 

biografia da Grécia Antiga. Dosse (2009), ao parafrasear Certeau, afirma que elas procuram 

muito mais investigar a concepção de mundo veiculada pelo hagiógrafo do que reproduzir a 

vida do santo biografado, assim como faziam os gregos com seus heróis. Ambas, contudo, 

detêm características semelhantes, por exemplo, ao se apresentarem como um gênero à parte 

da História. A hagiografia “como gênero literário, seu regime de verdade permanece distinto 

daquilo que se espera do historiador. Distante do pacto de verdade com a escrita histórica 

pressupõe, a vida de santo ensina ao leitor algo bem diverso do fato atestado”. (DOSSE, 2009, 

p. 137) 

A aproximação da biografia com a ficção custou-lhe caro. No parecer de Dosse (2009), 

não só as hagiografias não foram bem aceitas pelo conhecimento histórico, como a figura do 

herói, por exemplo, “sofre uma crise no curso do XVIII. Seu caráter semidivino passa a ser 

contestado em nome da razão, pela filosofia das Luzes” (DOSSE, 2009, p. 166).  Destarte, aos 

porões escusos do obsoletismo, as pesquisas autobiográficas, durante demasiado tempo, foram 

relegadas. Intensificou ainda mais esse processo de depreciação no:  

 

[...] século XIX, com o progresso dos valores liberais e democráticos, 

além do aprofundamento da questão social, agravou a crise do herói opondo-

lhe uma estratégia de suspeita a fim de fazer valer outras lógicas mais 
coletivas, sociais. No plano da literatura, o questionamento do gênio literário 

se intensifica com o afã de pluralizar as abordagens do indivíduo [....]. 

(DOSSE, 2009, p. 167)  
 

Além disso, com o florescer da Modernidade adveio o legado cartesiano, que 

influenciou de forma significativa a maneira de pesquisar nas Ciências Sociais e Humanas. 

Inaugurado, no referido período, o método científico pautado na objetividade e na lógica causal, 
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edificou-se uma matriz referencial de pesquisa que interferiu de maneira decisiva no modo de 

pesquisar nas diversas áreas do conhecimento. (DUSSEL, 2010)  

Loriga (2011) afirma que, sob a égide das ciências naturais, criou-se um modelo unívoco 

de pesquisa científica considerado válido pelo estigma cientificista, o qual se guiava pela forma 

de conhecer denominada por Dilthey como nomológica. A fim de estabelecer leis que pudessem 

fornecer explicações sobre a realidade de forma objetiva, a nomologia influenciou de forma 

decisiva na construção de um saber de caráter universal.  

Por almejar conseguir o status científico, diversas áreas do saber começaram a 

reivindicar um campo específico de investigação para si, mas sem deixar de lado o modelo 

nomológico como princípio metodológico orientador de pesquisa. A História não fugiu às 

regras desse processo. 

 A procura de sua legitimação enquanto ciência levou os profissionais dessa área a 

produzirem uma forma de conhecimento cada vez mais centrada em si. No século XIX, 

vislumbrados pela possibilidade de institucionalização e profissionalização da História, os 

pesquisadores desse campo de estudo buscaram solidificar-se cientificamente, em um processo 

que acabou por reduzir a História à metodologia da pesquisa. De acordo com o princípio da 

metodização, que sistematizava e ampliava os fundamentos garantidores da suposta verdade, é 

que seria possível fornecer os subsídios que transformavam o pensamento histórico em ciência, 

de acordo com operações processuais empíricas. 

Diante desse cenário, observa-se que a questão que sobreleva o menosprezo por esse 

gênero era cunhada em grande parte pela temática da verdade dos fatos. O desprezo do universo 

acadêmico pela autobiografia foi compartilhado não só pela História, mas também pela 

Literatura.  

Ao longo do século XIX e no início do XX, a Literatura não poupou esforços para 

depreciar as “narrativas de si”, acusadas de proferir um discurso falso, serem portadoras de 

coerência excessiva e superficialidade. Dessa forma, o gênero em questão era considerado 

diminutamente estruturado e inepto para proporcionar a compreensão da vida de um indivíduo. 

(LORIGA, 2011)  

A História não ficava atrás em suas críticas. “Desde o fim do século XVII, os 

historiadores se desviaram das ações e dos sofrimentos dos indivíduos para se dedicarem a 

descobrir o processo invisível da história universal.” (LORIGA, 2011, p. 17).  Além disso, o 

zelo pela objetividade fomentou o historiador a apresentar seus escritos sem qualquer traço da 

estética literária. Produzia-se, assim, um discurso frio, duro, de suposta neutralidade e 

destituído de qualquer resquício das “paixões” pessoais. (ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2007) 
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A fim de proporcionar um caráter fidedigno aos estudos históricos, considerava-se de 

máxima importância expurgar qualquer traço de ficcionalização de suas narrativas. Situada 

“num ponto médio entre ficção e realidade histórica” (DOSSE, 2009, p. 12), a biografia era 

considerada um obstáculo para a História conseguir estabelecer-se sob a forma de ciência. A 

imaginação era uma característica inaceitável a uma disciplina que se propunha narrar o passado 

ipsis litteris. 

A dificuldade para corroborar a veracidade dos fatos por meio da tecitura no papel da 

trajetória existencial foi vista como um grande entrave. No consenso da modernidade, a verdade 

dos fatos seria evidenciada mediante regularidades observáveis somente dentro do âmago 

coletivo. Conquanto se constate na modernidade a desvalorização da análise das histórias 

individuais, foi justamente nesse período que a semântica da palavra biografia foi delineada: 

 

O termo “biografia” só aparece ao longo do século XVII, para 

designar uma obra verídica, fundada numa descrição realista, por oposição a 

outras formas antigas de escritura de si que idealizavam o personagem e as 

circunstâncias de sua vida (tais como o panegírico, o elogio, a oração fúnebre 
e a hagiografia). (LORIGA, 2011, p. 17) 

 

Embora se observe na modernidade, maiormente, a preferência do universo acadêmico 

pela análise da coletividade, por se acreditar que por meio dessa forma de estudo a História 

alcançaria um discurso mais verdadeiro e, por sua vez, científico, engana-se quem pensa que o 

gosto insistente pela vida particular despareceu no século XIX. Loriga (2011), ao convocar ao 

debate pensadores oitocentistas (Carlyle, Humboldt, Meinecke, Burckhardt, Dilthey e Tolstoi), 

demonstra esse fato. Essas personalidades negavam enquadrar seus estudos ao modelo 

nomológico, de cunho universalizante e de explicações totalizantes. Seus olhares encetavam-se 

no vislumbrar da dimensão das individualidades ao valorizarem os sujeitos, que não raramente 

eram excluídos das narrativas históricas.  

Na virada do século XX, influenciada pelo saber nomológico da sociologia 

durkheiminiana, a história acadêmica desamparou novamente o gênero biográfico. Ademais, o 

materialismo histórico dialético prosseguia no mesmo esteio de pensamento. Dosse informa 

que Lukàcs, em sua obra Le roman historique, publicada em 1947, afirmou que a escrita em 

questão precisava ser descartada “em proveito de regularidades contextuais a fim de que venha 

à tona a cadeia real de causas”, pois “[o] interesse pela vida privada dos autores não tem 

importância alguma” [...] (DOSSE, 2009, p. 199). Destarte, o marxismo enfatizava que o gênero 

biográfico era tido: 
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[...] como um antigo legado da burguesia, cujo efeito básico consiste 

em ocultar os verdadeiros cacifes, mascarando as desigualdades.  Torna-se, 
pois, fonte de alienação para os leitores, a quem se oferece por baixo preço 

uma pseudovingança com o sonho sobre sua sorte cotidiana. (DOSSE, 2009, 

p. 199) 

 

Em 1929, quando os historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch lançam a revista Annales 

d’Histoire Économique et Sociale, é perceptível observar novamente uma tentativa de 

afastamento da escrita autorreferencial (DOSSE, 2009). Burke (1992) esclarece, ao retratar o 

pensamento de Traian Stoianovich, que este enfatiza um posicionamento depreciativo em 

relação à biografia que a escola dos Annales detinha. Isso porque ela desvalorizava a 

singularidade, concebida somente como um elemento secundário para estudar a história 

coletiva, já que era considerada pelos Annales única e relevante para o conhecimento histórico.  

 
O paradigma da Annales constitui uma indagação sobre como 

funciona um dos sistemas de sociedade, ou sobre como funciona toda uma 

coletividade em termos de suas múltiplas dimensões temporais, espaciais, 

humanas, sociais, econômicas, culturais e circunstanciais. É uma definição 
que deixa pouca coisa de fora; consequentemente, em seu suposto avanço à 

“história total”, perde toda especificidade. (BURKE, 1992, p. 4)  

 

Optou-se pelos fenômenos de massa e se minimizou a relevância dos sujeitos na história.  

(DOSSE, 2009). O indivíduo, contudo, não deixou de ser estudado. Sua função analítica 

encontrava-se na condição de portador da realidade ao qual pertencia. Ele tonou-se uma espécie 

de “modelo”, cuja funcionalidade consistia em compreender a sociedade em que vivia. Tal 

“narrativa de si” ficou conhecida como: 

  

[...] “biografia modal” que, debruçada sobre o indivíduo, informava 
sobre a coletividade. Ao fazer as biografias de Lutero e Rabelais, Lucien 

Febvre deu vida a personagens tributários de uma utensilagem mental que os 

ultrapassava e os permitia se situar numa dada época e sociedade. (PRIORE, 
2009, p. 9)  

 

Dosse esclarece que a biografia modal descentralizava “o interesse pela singularidade 

do percurso recuperado a fim de visualizá-lo como representativo de uma perspectiva mais 

ampla [...]. O indivíduo, então, só tem valor na medida em que ilustra o coletivo”. (DOSSE, 

2009, p.195) 

Nos anos 1950 e 1960, Chartier (1990) evidencia que, assim como no século XIX, 

muitas/muitos historiadoras/historiadores ainda buscavam uma forma de saber controlado, 

apoiado sobre técnicas de investigação pautadas em medidas estatísticas. Nesse circunscrito, a 

autobiografia foi um dos alvos mais fortes de censuras.  
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Corroborando o pensamento do referido autor, Loriga informa que, ao longo dos anos 

1960 e 1970, época considerada “idade de ouro das grandes investigações da história serial”, 

as/os pesquisadoras/pesquisadores “empreenderam medir, com a ajuda de indicadores 

quantitativos, os fenômenos culturais.” (LORIGA, 2011, p. 46). Evidencia-se a perpetuação da 

tendência topológica obscurantista na qual insistiam em posicionar a autobiografia. Dessa 

propensão, as singularidades só detinham algum sentido de análise quando eram uniformizadas, 

a fim de propagar as regularidades, que sacrificavam a multiplicidade da variedade da dimensão 

temporal de outrora.  

Embora na década de 1970 ainda se insistisse no predomínio da depreciação da escrita 

autorreferencial, há um retorno à sensibilidade biográfica proporcionado pela Sociologia. 

Graças a essa ciência, principia-se a proliferação de “relatos de vidas anônimas onde se via o 

mundo que perdemos em virtude da modernização acelerada” (DOSSE, 2009, p. 241). Enceta, 

assim, a construção ensaística de um cenário que forneceu, anos mais tarde, à autobiografia a 

possibilidade de consolidar-se mais solidamente no palco historiográfico. 

Na década de 1980, observam-se passos tímidos, mas já de certa relevância para edificar 

a importância dos estudos (auto)biográficos, como atesta Silva:  

 

Estudos da microhistória (sic) italiana destacaram-se [...] na década 

de 1980, pois davam espaço a personagens anônimos. Mostravam a 
plausibilidade de se apreciar a trajetória de vida de pessoas que não estavam 

ligadas à vida pública e, tampouco, à política. As biografias, que outrora 

serviam para enaltecer a figura de homens públicos, exaltando-os como heróis, 

agora retratam, cada vez mais, as pessoas comuns15. (SILVA, 2013, p. 266)  

 

No parecer de Silva (2013), conquanto seja perceptível o entrever de um olhar um pouco 

mais aceitável em relação à autobiografia, na Itália, no período mencionado, de acordo com 

Dosse (2009, p. 103), ainda “[e]m meados dos anos 1980, o distanciamento dos historiadores 

eruditos com respeito ao gênero [...] era explícito [...]”.  

Tal menosprezo é acentuado em 1986 com o texto A ilusão biográfica de Bourdieu. 

Este, ao mesmo tempo em que contribuiu para se pensar algumas peculiaridades importantes 

para o estudo da escrita autorreferencial, como denunciar a suposição de que existe um “eu” 

sem ambiguidades e não fragmentado que se constrói por meio da narrativa de si, também 

desqualificou qualquer pertinência do gênero. Sua crítica realizada com base na análise 

estruturalista voltou-se ao que ele considera como um efeito falso produzido pela aparente 

 
15 A expressão “pessoas comuns” refere-se àquelas que não participam de círculo econômico e político algum, ou 

àquelas que não tenham feito algo considerado notório pela história coletiva e tradicional. Nem por isso, contudo, 

suas histórias deixam de possuir importância. 
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coerência unitária proporcionada pelo nome pessoal. Este é denominado “designador rígido”, 

pois gera uma impressão de “permanência para além da pluralidade dos mundos da identidade 

socialmente determinada pelo nome próprio” (BOURDIEU, 1986, p. 187). Os seus critérios 

“científicos” consideram que:  

 

Tentar compreender uma vida como uma série única e autossuficiente 
de acontecimentos sucessivos, sem outro liame que a associação a um 

“sujeito” cuja constância é sem dúvida apenas a do nome próprio, é quase tão 

absurdo quanto tentar reproduzir um trajeto de metrô sem levar em conta a 

estrutura da rede, ou seja, a matriz das relações objetivas entre diferentes 
estações. Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e 

deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes 

estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de 
capital que estão em jogo no campo considerado. (BOURDIEU, 1986, pp.189; 

190)  

 

O posicionamento de Bourdieu (1986) mostrou-se um entrave para o desenvolvimento 

dos estudos de narrativas autorreferenciais. A situação agravou-se quando publicou o texto 

Esquisse pour une auto-analyse e afirmou “com todas as letras” que “[a] biografia [...] não 

apresenta pertinência alguma.” (BOURDIEU apud DOSSE, 2009, p. 209). Tal declaração 

torna-se problemática porque, mesmo com todo seu desdém, as análises tornaram-se referências 

para o estudo desse gênero, ainda mais devido ao renome desse autor.  

Embora as alegações de Bourdieu (1986) tenham representado um obstáculo para 

consolidar as “narrativas de si” como um campo sólido nas Ciências Humanas, elas 

conseguiram galgar relevância na historiografia. Em 1990, Ricoeur, por exemplo, demonstra 

um caminho para a aporia da “ilusão biográfica” ocasionada pelo “nome próprio”, de acordo 

com a denúncia realizada pela sociologia bourdieusiana. 

A defesa de Bourdieu (1986) de que um nome próprio produziria o falso efeito do “eu”, 

coerente e imutável ao longo dos anos, foi descortinada por Ricoeur (1991) naquilo que 

denominou identidade narrativa, formada pela idenidade e ipseidade. A primeira permite ao 

indivíduo reconhecer-se a si no decorrer do tempo, porque possui as características da 

mesmidade e da permanência. Já a segunda é mudança e alteridade, que demarca o embate do 

sujeito com o tempo, perfazendo o outro de si mesmo.  

Nesse ínterim, o pensamento bourdieusiano de que uma pessoa tem uma aparente 

identidade unívoca, em decorrência da suposta consubstancialidade proporcionada pelo nome 

próprio não procede. Na verdade, há múltiplos “eus”. “[A] dialetização dessas duas dimensões, 

a ipseidade e a mesmidade, permite, pela mediação da identidade narrativa, restituir uma coesão 
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de vida que não cessa de se fazer e de se desfazer [...]” (DOSSE, 2009, p. 408). Há, dessa forma, 

uma constante reconstrução identitária da vida de um indivíduo ao longo do tempo.  

Desfeitas algumas ideias que endossavam uma crítica vigorosa à escrita 

(auto)biográfica, “[n]os anos 1990 os historiadores eruditos, autores de biografias, já não 

precisam se justificar junto a seus pares por ter escolhido esse gênero, que não constitui mais 

objeto de depreciação. Ao contrário, tendem aumentar-lhe o valor”. (DOSSE, 2009, p. 104) 

Mesmo que o “universo acadêmico” tenha desdenhado da biografia, as “pessoas 

comuns” nunca cessaram de ler esse tipo de gênero. Seduzidos, em parte, por um notável desejo 

de “bisbilhotar” a intimidade alheia, seus ledores mantiveram-se fiéis à apreciação das escritas 

sobre as histórias de vida. Conforme ratifica Dosse (2009, p.13), “[d]esprezado pelo mundo 

sapiente das universidades, o gênero autobiográfico nem por isso, deixou de fruir um sucesso 

público jamais desmentido, a atestar que ele reponde a um desejo que ignora modismos”. 

Dosse (2009) afirma veemente, respaldado na análise do panorama editorial, mais 

especificadamente do cenário francês, como as casas editoriais Perrin e Tallandier sempre 

viveram uma verdadeira febre biográfica. Mesmo “[n]a época do triunfo da história dos Anais, 

no domínio da história erudita a biografia histórica continuou a ter seus editores, seu público 

apaixonado e, consequentemente, seu enorme sucesso editorial”. (DOSSE, 2009, p.19)  

O vilipêndio da História para com a ficção é o que torna o gênero em questão tão 

envolvente. Sua hibridez, dividida entre a “propensão ficcional e a ambição de relatar o real 

vivido” (DOSSE, 2009, p. 19) incita o desejo de fantasiar não somente a história de outro como 

também a própria. 

O encantamento pela escrita autorreferencial é derivado, em grande parte, da 

subjetividade. A frieza de um relato duro e objetivo de um fato provavelmente objurgaria o 

desejo de leitura. Além disso, diante do legado das vidas hercúleas contadas no período da 

Antiguidade, as pessoas apreciam conhecer as narrativas de si para se inspirarem, mas não 

somente isso! A apreciação existencial de alguém permite o reconhecer-se no outro, como 

também transformar-se com ele. O exame da vivência de outrem não atribui novos sentidos 

unicamente à vida deste, mas ressignifica as compreensões que a/o leitora/leitor tem de si e de 

sua trajetória.  

Dosse (2009) salienta que, hodiernamente, há uma receptividade maior do “mundo 

acadêmico” à narrativa autorreferencial, em cujo parecer passa na contemporaneidade pela fase 

da idade hermenêutica. Sob a égide interpretativa da história de vida, abre-se o vislumbrar de 

um indivíduo que não é concebido apenas uno, e sim, sobretudo, plural.  
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 Tal assertiva desconstrói a ideia da linearidade e coerência, características inerentes ao 

estudo do gênero. Ao ter a multiplicidade como pilar básico para o empreendimento dessas 

análises, permite-se constantemente imaginar novas faces e compreensões sobre a narrativa 

existencial, que a tornam sempre um convite provocativo e sedutor para a leitura.  

 

1.2 - Nos “percalços” do exame (auto)biográfico 

 

A aproximação da História com a ficção convoca ao debate a reflexão sobre a questão 

da verdade para se pensar o processo de análise e escrita das pesquisas autobiográficas. Logo, 

ainda há alguns biógrafos que acreditam no ilusório efeito da certeza de ter angariado o real por 

meio de sua investigação autorreferencial. Exemplo notório desse fato pode ser encontrado no 

livro Olga, de Fernando Morais, que versa sobre a vida de Olga Benário, quando o autor realiza 

a seguinte afirmação: “Este livro não é minha versão sobre a vida de Olga Benário ou sobre a 

revolução comunista de 1935, mas aquela que acredito ser a versão real desses episódios”. 

(MORAIS apud VILAS-BOAS, 2014, p. 154, grifos do autor)  

Tal atestar de Fernando Morais já coloca uma questão, a da subjetividade, que não 

poderia deixar para o segundo plano, porque, como o próprio afirma, é ele quem acredita estar 

narrando a versão dos fatos. Há um sujeito que conhece e cria determinada realidade. 

Conforme reconhece o próprio Adam Schaff, filósofo marxista que se dedicou com 

afinco a pensar a questão da verdade histórica, a tal objetividade pura, por meio da qual se 

pensava ser possível alçar a verdade dos fatos, tais quais aconteceram, é uma ficção,  porque “o 

fator subjetivo é introduzido no conhecimento histórico pelo próprio fato da existência do 

sujeito que a conhece” (SCHAFF, 1987, p. 287). Em virtude disso, “o sujeito desempenha um 

papel ativo no conhecimento histórico, e a objetividade desse conhecimento contém sempre 

uma dose de subjetividade, se não conhecimento seria a-humano ou sobre humano.” (SCHAFF, 

1987, p. 280) 

 É impossível a/o historiadora/historiador despir-se de seus valores, visões de mundo e 

pretensões, não se pode exigir da/do pesquisador/pesquisadora a imparcialidade no sentido 

restrito do termo, mesmo com o crivo da cientificidade. Então, a subjetividade é elemento 

contundente na pesquisa, pois:   

 

Se a objetividade do conhecimento devesse significar a exclusão de 

todas as propriedades individuais da personalidade humana, se as 
propriedades individuais da personalidade humana, se a imparcialidade 

devesse consistir em fazer juízos de valor, renunciando ao seu próprio ponto 

de vista a ao seu sistema de valores, se o valor dos juízos universais  devesse 
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consistir na eliminação de todas as diferenças universais e coletivas, a 

objetividade seria pura e simplesmente uma ficção, porque implicaria em que 
o homem fosse um ser sobre-humano ou a-humano. (SCHAFF, 1987, p. 287)  

 

Embora as referidas questões já sejam discutidas amplamente na História, é pertinente 

pensar um olhar mais atento sobre a especificidade da pesquisa autobiográfica, que permite 

vislumbrar novos caminhos para a investigação histórica. Estes desviam-se mais, assim, da 

história positivista, de tentar narrar os acontecimentos tais quais aconteceram, mas não abordam 

as clássicas questões propostas por essa corrente de pensamento, como o ponto da totalidade e 

a história universal. Da confabulação do micro para com o macro e vice-versa, observam-se 

novos olhares sobre o processo histórico que fogem à ordem cronológica linear de narrar e 

arquitetar o contar de uma história. A investigação autorreferencial permite, portanto, abrir 

possibilidades infinitas de se pensar o processo de construção metodológica do conhecimento 

histórico, cujo estudo não tem pretensão alguma de esgotar. Procura, por outro lado, talvez mais 

que isso, suscitar maior quantidade de pontos inquietantes em um campo de pesquisa que, 

embora mostre certas inseguranças e incertezas, talvez, por isso mesmo, demonstre ser 

extremamente profícuo.  

 

1.2.1 –  A autobiografia e a subjetividade  

 

Nas amarras de um estranho excesso de objetividade – legado de uma pretensa 

cientificidade positivista – que ainda se interpõe a algumas pesquisas de caráter 

(auto)biográfico, assiste-se a um emaranhado de estudos cuja coerência e a suposta 

fidedignidade narrativa se estabelecem no exacerbar da utilização de nomes, datas e lugares. 

Desvaloriza-se assim, ironicamente, a subjetividade, que é uma das características primordiais 

desse tipo de análise.  

Por se tratar de documentos tão intimistas, para Vilas-Boas (2014), o caráter subjetivo 

terá certa predominância na investigação autobiográfica, porque a escolha de um pesquisador 

sobre o estudo de determinada vida será influenciada por duas questões principais: a afetiva e 

a empática. Para ele, nesse tipo de pesquisa, porque a compreensão envolve afetos, “[n]ão há 

como escapar à condição de que somos sujeitos que lidam com outros sujeitos”. (VILAS-

BOAS, 2014, p. 30)  

Mesmo assim, para fornecer certa objetividade à investigação, muitas/muitos 

pesquisadoras/pesquisadores utilizam a reprodução cronológica - do nascer ao morrer - no ato 

de narrar uma vida. Interpõe-se um compromisso quase que obrigatório em narrar fielmente os 
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fatos, “tais quais como aconteceram”. Esse acordo implícito é selado com uma enxurrada de 

explicações causais que a tudo atribui um sentido artificial entre a vida da/o autobiografada/o, 

as circunstâncias por ele/ela vividas e o meio social e temporal no qual está inserida/o.  

Na verdade, como esclarece Viana Filho, a escrita autorreferencial foi definida por 

alguns biográficos como uma “simples enumeração cronológica de fatos relativos à vida de 

alguém” (VIANA FILHO apud VILAS BOAS, 2014, p. 20). Tal narrativa cronológica auxilia 

a produzir o falso efeito de que é possível contar tudo sobre uma história existencial.  

Para Vilas Boas (2014), como uma espécie de rito, as biografias começam por meio da 

narrativa sobre a descendência familiar com o intuito de descobrir a origem do indivíduo. Para 

ele isso é uma crença que leva, muitas vezes, à reconstrução da vida de uma pessoa de maneira 

linear-evolutiva, com um olhar uniangular das causalidades: 

 
Essa é uma “opção” da maioria dos biógrafos, que preenchem páginas 

e páginas à procura dos ancestrais de seus biografados talvez por acreditarem 

que os ancestrais consanguíneos necessariamente moldam as gerações futuras.  

Biógrafos adoram recorrer aos pais, avós e bisavós para tentar explicar 
temperamentos, atitudes destrutivas, decisões arriscadas, fracassos, 

repetições, compulsões, estranhezas, conquistas, etc. Há os que insinuam 

relações de causa e efeito entre o passado e o presente; outros preferem apenas 
cumprir um ritual: fornecer registros informativos sobre familiares. (VILAS-

BOAS, 2014, p. 48)  

   

Para exemplificar sua tese, cita a biografia de Garrincha, produzida pelo jornalista Ruy 

Castro. Este vai narrar desde a ascendência indígena de Garrincha até os pais para explicar 

algumas características das habilidades do jogador, como também traços de sua personalidade:   

 

Ruy parece querer que acreditemos que o endiabrado ponta-direita 

driblador do Botafogo do Rio e da seleção herdou(teria sido geneticamente?) 
o “jogo de pernas de seus antepassados. Pergunta-se: esta é mesmo uma 

característica dos índios fulniôs? Se sim, só deles? 

Há três traços de personalidade de Garrinha que são marcantes do 
início ao fim de Estrela Solitária: temperamento indomável, sujeito difícil de 

domesticar ou de enquadrar em normas e leis rígidas; compulsão ao álcool e 

ao sexo; e simplicidade – a tal alma de passarinho, em torno da qual se 

construiu um mito em torno desse que, quando criança, era um craque 
improvável. 

Ruy insinua que o temperamento indomável vem da origem indígena, 

da vida na floresta e da infância de caça e pesca em Pau Grande (RJ), a cidade 
natal. A compulsão ao álcool e ao sexo Garrincha teria herdado do pai, Seu 

Amaro, a “máquina de fazer sexo”, no dizer de Ruy. A simplicidade, por sua 

vez, seria consequência do ambiente humilde que cresceu. (VILAS-BOAS, 
2014, p.47)  

 

 Para Vilas Boas (2014), esse tipo de formulação como a de Ruy Castro é apressada e 

rasa e, infelizmente, recorrente em biografias, nas quais o indivíduo aparece na condição de 
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mero produto do passado. Há, dessa forma, uma artificialidade de explicação, que a tudo parece 

atribuir um sentido de causalidade para a compreensão do vivido, como uma forma de tentar 

atribuir maior objetividade à história contada e assim, por sua vez, maior veracidade.  

Tal espécie de rito de procura da ascendência também está presente nas biografias de 

historiadoras/historiadores, é o caso da obra Atos impuros: a vida de uma freira lésbica na Itália 

da Renascença, de Judith C. Brown. Embora a autora retrate de maneira interessante, delicada 

e cuidadosa a vida da freira Benedetta Carlini, na Itália setecentista, a historiadora constrói uma 

narrativa linear, que principia com a descrição familiar e, depois, o espaço do convento no qual 

Benedetta foi residir aos nove anos de idade, para, posteriormente, adentrar à compreensão 

existencial da biografada. É uma narrativa bem detalhada e que segue o ritmo cronológico.  

A tentativa de relatar todos os mínimos detalhes de uma vida acaba, na verdade, por não 

interpretar nada de fato com profundidade. Há, muitas vezes, uma mera reprodução dos 

acontecimentos. Ciente dessa questão, Vilas-Boas salienta que isso o incomoda 

demasiadamente, pois o primeiro ponto que se insinua ao escrever uma biografia é que ela deve 

proporcionar “a descrição detalhada de uma existência” (VILAS-BOAS, 2014, p. 21). Esquece-

se, assim, que a biografia é “[...] a vida de uma pessoa (acima de tudo) narrada com arte por 

outra pessoa. Incluo o “acima” de tudo” porque há muitas obras de caráter biográfico em que a 

bio é a parcela menos importante” (VILAS-BOAS, 2014, p. 21, grifo do autor).  

A impossibilidade de narrar a totalidade do vivido torna a seleção de temas que irão 

orientar a pesquisa uma alternativa viável a essa aporia. Em decorrência da complexidade do 

estudo autobiográfico, o recorte temático pode facilitar a análise, ao permitir estabelecer maior 

nível de interconexões entre as diversas Ciências Humanas – História, Psicologia, Sociologia, 

Antropologia e outras – para compreender determinado objeto e organizar as ideias de modo 

satisfatório.  

Engana-se quem pensa que a História se afastou de forma significativa da abordagem 

cronológica. Exemplo vivo desse fato encontra-se nas pesquisas biográficas que têm como 

objetivo compreender um poeta por meio de suas obras. Como em uma espécie de rito, 

principia-se à apresentação dos resultados do processo de investigação com a data e o lugar em 

que o autor biografado nasceu. Reproduz-se exatamente cada palavra de suas obras na tentativa 

de compreensão fiel de uma existência. Dessa forma, elabora-se um “encaixe perfeito” da/do 

autora/autor com suas obras e o momento experenciado, anulando a incrível arte sedutora desse 

tipo de estudo: as (des)compreensões, ambiguidades e incoerências da multiplicidade dos “eus” 

que se perfazem em diversos contextos de um mesmo ser.   
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A leitura, não rara enfadonha desse tipo de exame, parece olvidar-se de um 

questionamento que, de tamanha obviedade, não tende a ser feito: se a/o leitora/leitor quisesse 

saber o que está exatamente escrito em uma obra literária, ela/ele não iria recorrer diretamente 

ao texto e não à mediação de estudos de “terceiros”? A pesquisa autobiográfica ultrapassa 

qualquer espécie de tentativa de reprodução fidedigna de uma vida, pois ela é, antes de tudo, 

tal qual alerta Ricoeur (1999), um ato interpretativo.  

A primeira “etapa” da ação interpretativa é efetivada antes mesmo da apreciação de 

quem pratica a leitura da autobiografia. O ato criativo desse gênero já se encontra presente na 

própria constituição da escrita. Nesse processo, a imaginação é um fator crucial para a 

(re)criação de uma narrativa existencial, pois: 

 
     Narrar-se é antes de tudo um ato. Imagina-se a melhor “face”, a 

constrói-se no papel, a examina-se e a defende-se de todos os modos. Portanto, 

pode-se entender a escrita autobiográfica como uma ação de remontar-se no 
tempo proporcionada pela capacidade de imaginação, que possibilita com que 

novos mundos refaçam a compreensão e a imagem que o indivíduo tem de si. 

(ARAUJO, 2016, p. 30) 
 

Também não se pode esquecer que a produção de autobiografias tem uma “geração e a 

interpretação de documentos têm contextos – os contextos em que tais documentos foram 

gerados e os contextos quem que foram interpretados pelo biógrafo em sua atividade”. (VILAS-

BOAS, 2014, p. 207) 

Diferentemente de algumas/alguns historiadoras/historiadores que procuram narrar o 

passado ipsis litteris, a/o autora/autor de (auto)biografia não tem esse intento. Logo, pode-se 

inferir que o sujeito escritor da própria história modifica: “[...] o estatuto da verdade, que não é 

mais entendida nesse tipo de registro, como a expressão “do que realmente aconteceu”. A 

verdade passa a constituir-se pela “sinceridade” do autor em relatar o que viu e apreendeu do 

mundo”. (ARAUJO, 2016, p. 25)  

 Para Calligaris (1998), a verdade factual, no ato da produção (auto)biográfica, não é 

um fator crucial. O intuito maior do autor desse tipo de redação “será escrever sobre sua própria 

“verdade”, colocando a sua subjetividade em primeiro plano no ato da escrita. A sinceridade do 

autor [...] tornar-se então, um valor hierarquicamente superior à verdade dos fatos”.  

(CALLIGARIS, 1998, p. 11)  

Quando se busca um pouco mais de profundidade no pensamento de Calligaris sobre o 

estatuto da verdade na escrita autorreferencial, modificada para a questão da sinceridade, 

verifica-se que isso é estabelecido também como uma estratégia de convencimento, que 

possibilite enternecer outrem pela tentativa de exteriorizar o sentir por intermédio da escrita. É 
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uma espécie de estratagema para fornecer maior veracidade ao seu testemunho. Como diria 

Lejeune (2008), é uma forma de firmar um pacto com o leitor, em que o autor da autobiografia 

pretende ser compreendido e, por que não, até defendido, pois na expressão mais vívida de um 

sentir conseguiu cativar um ledor, que pode se tornar uma espécie de cúmplice credor na 

veracidade fornecida pelo vivido transpassado para as folhas de papel.   

De acordo com Vilas-Boas (2014), o autobiógrafo tem o objetivo de cativar o leitor, 

pois ele não está inteiramente fechado em si, está em volta de um mundo que precisa conquistar 

pelo próprio testemunho. De certa forma, portanto, ele tem sempre uma meta, um intuito, pois 

é um ser humano, de carne e osso, que tece sua trajetória, na maioria das vezes, com tamanho 

zelo, cuidado, profundidade e delicadeza, que se assemelha à produção de uma obra de arte. 

Tudo isso é feito para conquistar o leitor para a sua verdade (VILAS-BOAS, 2014). Ademais, 

na narrativa autorreferencial:  

 

A falta de compromisso com a verdade factual permite o autor [...] 

ficcionalizar a própria realidade, para cumprir um dos maiores intuitos da 
narrativa de si: a atribuição de novos sentidos a vida. O ato de significar a 

existência por intermédio da escrita de si vai processar-se de modo similar a 

um jogo em que uma das cartadas decisivas, para chegar ao êxito do 

empreendimento de narrar a si, encontra-se na capacidade de imaginação. 
(ARAUJO, 2016, p. 25) 

 

A imaginação não é só importante para quem redige uma história sobre a própria vida, 

também é fundamental para quem estuda (auto)biografias. O emergir da/do 

historiadora/historiador no mundo autorreferencial requer o labor da tessitura simbólica sobre 

os fragmentos narrativos e acontecimentos da vida de um indivíduo que parecem, pelo menos, 

no primeiro momento, desconexos entre si. É nessa incongruência que a capacidade imaginativa 

tem papel fundamental: ela é a responsável por criar o elo de significado interpretativo capaz 

de unir a pluralidade de episódios de uma existência em uma mesma história por meio de uma 

narrativa cuja função se constitui um caminho ou fio condutor a ser seguido. Por meio desse 

“percurso”, a/o leitora/leitor pode compreender o que se está descrevendo. Dessa forma, como 

salienta Vilas-Boas “a biografia é biografada segundo o biógrafo”. (VILAS-BOAS, 2014, 20)  

É necessário também salientar que, ao conceber a escrita autobiográfica como uma ação 

de interpretação, é pertinente repensar a expressão “dar voz”, usada por Michelet (1988), para 

atestar a importância de contar a “versão” do oprimido. Caminhando nesse mesmo sentido, 

as/os pesquisadoras/pesquisadores da escrita de si utilizam a referida expressão para justificar 

a importância de estudar determinado indivíduo que foi silenciado pela História por ser uma 
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pessoa “comum”, no sentido de não ser ou ter sido uma figura notória no cenário político e/ou 

econômico.  

A crítica à ideia de que é possível “dar voz” ao indivíduo do tempo de outrora ou mesmo 

no presente, pela análise da/do pesquisadora/pesquisador, não é recente. Ainda no século XIX, 

Droysen salientou, no momento em que há a interferência do olhar subjetivo sobre o 

pensamento de outrem, é impossível apagar as marcas de pessoalidade interpretativa do 

historiador: 

 
Só o que é destituído de pensamento é efetivamente objetivo. A partir 

do momento em que o pensamento toca e abarca as coisas, estas cessam de ser 

objetivas. Aqueles que veem como tarefa suprema do historiador o fato de 

nada acrescentar de pessoal, mas de dar simplesmente a palavra aos fatos, não 
se dão conta de que os fatos não falam a não ser pela voz daqueles que os 

conceberam e compreenderam. (DROYSEN apud LORIGA, 2011, pp. 100; 

101) 
 

É pertinente entender que não se pode “falar” no lugar de alguém, esteja vivo ou morto. 

Essa última condição torna-se ainda mais complicada. É bom evitar conceber o exame 

autobiográfico como uma espécie de ato de devolução à vida aos “mortos” por intermédio de 

uma escrita psicográfica. Caso pudesse realizar-se tal faceta, o “ressuscitado” possivelmente 

poderia estranhar e até não concordar com as conjecturas levantadas sobre sua vida pela/pelo 

pesquisadora/pesquisador, porque, como alerta Ricoeur, a escrita configura-se uma ação bem 

diferenciada da leitura: 

 

 [...] la relación <<escribir-leer>> no es un caso particular de 
relación<<hablar-responder>>. No se trata de una relación de interlocución, 

ni de una forma de diálogo. No basta com decir que la lectura es um diálogo 

con el autor a través de su obra. Hay que señalar que la relación del lector con 
el libro es de una naturaleza completamente distinta. El diálogo es un 

intercambio  de preguntas e respuestas, y no existe un intercambio de este tipo 

entre el escritor y el lector. El escritor no responde al lector. Más bien, el libro 

separa las vertientes del acto de escribir y del acto de leer, que no se 
comunican entre sí. El lector se encuentra ausente en la escritura, y el escritor, 

en la lectura. El produce, por tanto, una doble ocultación del lector y del 

escritor. De ese modo, se substituye la relación dialógica que vincula, de 
forma inmediata, la voz de uno al oído del outro. (RICOEUR, 1999, p. 61)  

 

A ausência do diálogo presente nas diversas análises historiográficas - muitas vezes 

ocasionada pela distância temporal entre a/o autora/autor e a/o leitora/leitor - destaca a 

subjetividade como fator primordial ao ato interpretativo. A/O ledora/ledor 

(historiadora/historiador) influenciada/influenciado por sua época e seu contexto espacial é 

impulsionado por um intuito especialmente seu, que origina uma indagação que a/o 
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“aflige/motiva” no seu presente (CERTEAU, 1982). É demasiado complicado à/ao 

pesquisadora/pesquisador despir-se de suas intencionalidades. Estas, na verdade, de certa 

forma, acabam por auxiliá-la/lo a munir-se a interpretar a sua fonte com tamanha 

“originalidade”. Por sua vez, as conclusões dificilmente correspondem à ambição de 

escritora/escritor do documento estudado.  

Embora a semântica de um texto contenha um aspecto dinâmico, que garante a 

atualização de uma narrativa por meio dos tempos, o processo compreensivo não é feito de 

qualquer maneira e/ou à revelia da/do investigadora/investigador. Há que se ter claro que tal 

arte criativa “não significa, de modo algum, que possamos ou devamos inventar o que teve 

lugar” (LORIGA, 2011, p. 94). Embora a escrita histórica tenha em comum características da 

ficção, como a imaginação, a História “pretende ser sobretudo um discurso sobre a verdade, um 

discurso de representação de algo real, de um referente passado”. (RICOEUR apud DOSSE, 

2001, p. 75)  

A interpretação desse passado não pode ser feita de qualquer forma, há um crivo que 

deve ser levado em conta no processo de produção do conhecimento histórico. Como bem alerta 

Schaff (1987), o ponto de partida do conhecimento histórico é um aspecto social, embora seja 

impossível eliminar o fator subjetivo: 

 

O sujeito que conhece, o historiador no nosso caso, está portanto 

dependendo das determinações sociais mais diversas, em função das quais 

introduz no conhecimento elementos de subjetividades, diversos: 
preconceitos, opiniões preconcebidas, predileções, fobias, os quais 

caracterizam sua atitude cognitiva. Mas o seu conhecimento é sobretudo 

função de outros fatores, igual determinados16 socialmente, tais como: a sua 
visão da realidade social, ligada à teoria e ao sistema de valores que aceitou; 

o seu modo de articulação da realidade, articulação que o leva a construir, a 

partir de fragmentos, fatos significantes em um sistema de referência 

determinado; sua tendência para esta ou aquela seleção dos fatos históricos 
[...]. (SCHAFF, 1987, p. 290)  

  

Percebe-se pelas observações realizadas por Schaff (1987) que, embora a subjetividade 

esteja presente na pesquisa histórica, ainda mais na autobiográfica, que trata de documentos tão 

intimistas, a/o historiadora/historiador terá que levar em conta todos os fatores supracitados que 

partem de pontos externos a ela/ele, de um conhecimento prévio compartilhado socialmente 

(SCHAFF, 1987). Interessante observar nas considerações de Schaff (1987) que todos esses 

 
16 Embora Adam Schaff (1987) use em demasiado a palavra determinismo, para falar da relação social frente à 

produção do conhecimento, pensa-se que, para este estudo, o uso do termo influenciado seja mais adequado.  
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pontos ele os relata externos ao pesquisador, na verdade ajudá-lo-ão a desenvolver uma 

autorreflexão necessária a uma investigação crítica.  

Em concordância com Schaff (1987), na acepção de Ricoeur (1999), por mais original 

que uma conclusão possa ser, é bom não desconsiderar as outras já existentes sobre a fonte e/ou 

temática estudada.  No “universo acadêmico”, a necessidade de “aceitação dos pares” é um 

ponto crucial para a defesa de uma interpretação que se interpõe de diálogos intelectuais entre 

as conclusões de determinada pesquisa com as demais já existentes. 

Ademais, a transparência é um elemento de crivo essencial no gênero autobiográfico, 

para Vilas-Boas (2014). É necessário que o público leitor dessa escrita tenha clareza dos 

caminhos utilizados pela/pelo pesquisadora/pesquisador. Além disso, é necessário deixar claro:   

 
Como sabemos o que sabemos? Quais são as nossas fontes? Que tanto 

sabem elas? Que preconceitos mostram? Existem relatos conflitantes? O que 

não sabemos? Chamamos isso de Regra da Transparência. Consideramos essa 
regra o mais importante elemento de criação de uma melhor disciplina de 

verificação... Trata-se do mesmo princípio que orienta o método científico: 

explicar como aprendemos uma coisa e porque nela acreditamos – de forma 
que o público possa fazer a mesma coisa. (KOVACH; ROSENTIEL apud 

VILAS-BOAS, 2014, p. 180)  

 

É esclarecedor pensar nessa questão da transparência, quando Vilas-Boas entrevista o 

jornalista Alberto Dines17 e este afirma que a/o pesquisadora/pesquisador, embora tenha que 

demonstrar que sua investigação detém credibilidade, isso atribui um certo ar de objetividade à 

própria escrita, também não deve se esquecer de colocar um tom de subjetividade capaz de 

fascinar e, por sua vez, seduzir a/o leitora/leitor para apreciar o seu texto: 

 

A questão é de credibilidade, de mostrar-se crível, confiável a cada 

parágrafo. O leitor tem que sentir “pô, nesse autor posso confiar, vou em frente 
porque esse cara não tá me embromando”. Você está dando fatos que o 

fascinam, mas, ao mesmo tempo está oferecendo certa imparcialidade, algo 

que os leitores contemporâneos prezam. (DINES apud VILAS-BOAS, 2014, 

p. 209)  
 

Pode-se inferir, então, que a objetividade e subjetividade não são elementos 

contraditórios, caso em que a/o investigadora/investigador teria que optar por um ou outro, 

como fatores que se excluem. Pelo contrário! Ambas são complementares e necessárias para a 

produção do conhecimento científico.  

 
17 Alberto Dines nasceu no Rio de Janeiro, em 1932, e faleceu em 2018. Foi jornalista, professor universitário, 

biógrafo e escritor brasileiro. (VILAS-BOAS, 2014)   



46 
 
 

Na autobiografia, por exemplo, há certos critérios que também não podem ser 

ignorados: a avaliação das características próprias do texto (forma e estilo de escrita, 

estruturação, códigos de linguagem, modos de rememorar que remontam a uma narrativa de 

memórias e silenciamentos, e outros), e há uma gama de pesquisas realizadas sobre o 

documento em testa que também devem ser apreciadas18.   

Ricoeur (1999) chama a atenção também para a não correspondência entre a 

intencionalidade de quem escreve e o entendimento do leitor, o que, na sua avaliação, não se 

configura totalmente algo ruim. Na realidade, é por causa desse fator que se traz a lume a 

semântica da palavra interpretação ligada à incessante possibilidade criativa de compreensão 

de um texto, o que pode torná-lo sempre atual e, por conseguinte, interessante, 

independentemente da época em que é apreciado, porque: 

 

[...] el texto no se encuentra cerrado sobre sí mesmo, sino abierto hacia 

algo otro. Leer es, en cualquier caso, enlazar un discurso nuevo con el discurso 
del texto. Esta imbricación de un discurso con otro pone de relieve, en la 

propia constitución del texto, su capacidad original de ser reconsiderado, su 

caráter abierto.  (RICOEUR, 1999, p. 74) 

 

Com um olhar semelhante ao de Ricoeur (1999), Schaff (1987) chama a atenção para o 

fato de que um mesmo documento, ou como ele mesmo enfatiza, uma única matéria-prima, 

uma substância bruta, sirva para construções tão diferentes. Essa gama variada de interpretações 

só é possibilitada graças ao fator subjetivo, pois, para ele: 

 

[...] o conhecimento é um processo infinito ao longo do qual se podem 

transpor os seus limites concretos, aparecidos em um dado momento, mas não 

se podem superar todos os seus limites, o que significaria ir ao termo final de 

uma coisa que, pela sua essência, é infinita. (SCHAFF, 1987, p. 297)  

 

Para Vila-Boas (2014), o trabalho de quem pesquisa (auto)biografias assemelha-se ao 

do crítico de uma obra de arte. Não é algo passivo. Há, segundo ele, sempre uma receptividade 

ativa, o que ocasiona um resultado inteiramente novo e irrepetível: 

 

Um ser irrepetível como nós humanos? Certamente. A obra (as 

realizações e irrealizações inerentes a qualquer ser humano (sic)) é expressão 

da vida, porque ela anuncia na vida um conjunto infinito de significados 
(interpretações), alguns deles atingíveis. A obra reflete um tempo concreto, 

materializado, encarnado. Estamos atravessados pelo tempo histórico tanto 

quanto todo conhecimento está vazado pela problemática das identidades 

 
18 O processo de pesquisa autobiográfica, por óbvio, não é realizado necessariamente nessa ordem. A ordenação 

é apresentada dessa forma mais para efeito didático.  
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individuais e coletivas. A relação vida e obra, portanto, não é uma relação 

funcional de causa e efeito. É uma relação reflexiva. (VILAS-BOAS, 2014, p. 
28)  

 

A tentativa de reprodução “fiel” de uma obra ou da vida da/do autora/autor anula o 

regozijar do vislumbrar dessas novas compreensões reconstruídas pelo olhar subjetivo da/do 

ledora/ledor. Tal intento naufraga quando se depara com a assertiva de Ricoeur ao explanar que 

“[e]n la interpretación, podría decirse, la lectura se convierte en algo similar al habla” 

(RICOEUR, 1999, p. 75, grifo meu). As teias de sentido produzidas pelo pesquisador nunca 

corresponderão igualmente a quem se (re)construiu por meio do tracejo existencial no papel, 

porque o efeito máximo que se pode criar é de verossimilhança.  

As novas compreensões de um texto, propiciadas pelas incessantes leituras, 

oportunizam que ele nunca se torne obsoleto. Desse modo, a interpretação de uma autobiografia 

é um ato de criação, no sentido de que auxilia no processo de não deixar que o transcurso 

temporal apague as marcas de uma existência. Isso perfaz um desejo implícito ou explícito 

mesmo da/o autora/autor, de ser lido e permanecer eterno.  

 

1.2.2 - A autobiografia: a interlocução entre o individual e o coletivo 

 

Embora Loriga (2011) demonstre que, sobretudo no século XIX, alguns estudiosos 

defendessem o valor do fato ou fenômeno particular, a análise do transcurso temporal do 

caminho historiográfico empreendida até o momento demonstra que predominou o privilegiar 

da totalidade em detrimento das particularidades. Nesse sentido, é significativo salientar que o 

labor interpretativo da/do historiadora/historiador que constrói as teias de significados 

interligados por uma narrativa deve sempre estar atento ao diálogo do indivíduo com a 

coletividade e vice-versa. Adam Schaff chama atenção para essa questão ao afirmar que da 

relação entre o que ele denomina todo e parcela só pode: 

 
[...] ser tomada apenas no quadro do todo e sendo acessível ao 

conhecimento apenas pela mediação de suas partes. Quanto mais um 

historiador é competente, melhor sabe desempenhar esta tarefa; quanto mais 

o historiador é consciente das implicações metodológicas da relação todo e da 
parte, mais fácil é a realização desta tarefa. (SCHAFF, 1987, p. 308)  

 

O valor desse alerta se encontra no fato de que na apreciação (auto)biográfica não é 

recomendável “retirar” a/o autora/autor do seu contexto e nem presumir o que é determinado 

por ela/e.  Dessa forma, o “fato de se privilegiar a análise de uma trajetória de vida não implica 
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a impossibilidade de retratar o contexto social geral no qual o indivíduo está inserido.” (SILVA, 

2013, p. 266)  

Tal rigidez de oposição entre singular e coletivo mostra-se um entrave muitas vezes 

desnecessário. Por exemplo, Silva demonstra que, na acepção de Giovanni Levi, “a biografia 

demanda, uma redução na escala de análise, mas isso não significa que haverá com esse método 

incompatibilidade entre a história do indivíduo e a história da sociedade”. (LEVI, 2006 apud 

SILVA, 2013, pp. 266-267)   

Por muito tempo vigorou o pensamento de que o indivíduo não era considerado 

importante de ser estudado, pois era concebido como o reflexo do coletivo. Conforme Vilas-

Boas, predominou o que foi muito empregado nas Humanidades, as Histórias de vidas, “que 

visam ao coletivo, sem constituírem um “gênero literário”’, são muito diferentes das biografias, 

sobretudo na questão metodológica, pois “enfocam primordialmente, um indivíduo” (VILAS-

BOAS, 2014, pp. 23; 24), mas, muitas vezes, são analisadas como se tratassem da mesma 

questão.  

A decisões do indivíduo, seu sentir e até a responsabilidade de suas ações não eram 

consideradas em si, mas somente enquanto fruto do determinismo e/ou condicionamento de 

estimulações exteriores. Tal tipo de processamento de pensamento é complicado, porque 

abstém do sujeito a própria capacidade pensante diante do mundo. 

Ademais, uma realidade não é uma totalidade sem incoerências. Por mais bem 

organizada, coesa e “harmônica” que uma estrutura social possa parecer, esse fato não elimina 

a possibilidade de que um indivíduo destoe dela, porque uma pessoa tem liberdade de escolhas 

que podem dissonar da coletividade. Levi esclarece “[n]enhum sistema normativo é, de fato, 

estruturado o bastante para eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de 

manipulação ou de interpretação de regras, de negociação”. (LEVI apud DOSSE, 2009, p. 257)  

A busca quase incessante pela análise da totalidade se encontra intrinsecamente 

coadunada à questão da verdade histórica. Procurava-se, tanto na repetição dos fatos quanto na 

sua mensuração, demonstrar constâncias para alçar leis que pudessem fornecer subsídio de um 

relato sólido e fidedigno à História. A (auto)biografia com a pluralidade da singularidade de 

relatos colocava em “xeque” tal processo de pesquisa. 

Se a realidade macro pode mostrar-se complicada, a micro também não fica atrás. A 

compreensão histórica do elemento singular, centrado somente em si, fechado e autônomo, que 

se mostra “estranho” à configuração espaço-temporal em que está inserido, evidencia uma 

perda do sujeito enquanto ser histórico, pois:  
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[o] indivíduo não existe só. Ele só existe “numa rede de relações 

sociais diversificadas”. Na vida de um indivíduo, convergem fatos e forças 
sociais, assim como o indivíduo, suas ideias, representações e imaginário 

convergem para o contexto social ao qual ele pertence. (PRIORE, 2009, p. 10)  

 

Ao mesmo tempo que o indivíduo carrega marcas dos valores e concepções de sua 

época, é também ator crítico dela. É pertinente refletir, quanto mais uma pessoa é alimentada 

pelo mundo, é também mais influenciada por ele, o que a torna um sujeito psíquico ativo, capaz 

de refletir em relação à interferência exterior. Isso é possível de ser realizado graças a inter-

relações que o sujeito mantém com os outros, com a sociedade, com a natureza e consigo. Desse 

modo, “[o] indivíduo, esse ser sensível, é também fundamentalmente social e sociável: não é 

uma existência singular e isolada que é compreendida no conceito de ego, não é substância 

impermeável [...]” (LORIGA, 2011, p. 127). Presume-se, assim, que a uniformidade, a 

coerência e a harmonia total de alguém para com sua época são, muitas vezes, aparentes.  

Conforme Vilas-Boas (2014), o labor da pesquisa autobiográfica exige uma série de 

exigências reflexivas em que opera “autorreflexividade, a autocrítica que exige a heterocrítica, 

o trabalho coletivo que exige o individual, e vice-versa, o singular contido no universal, e vice-

versa e, como se não bastasse tudo isso, há ainda a possibilidade de expressar com fluência a 

subjetividade”. (VILAS-BOAS, 2014, p. 30)  

Percebe-se, assim, que a investigação autobiográfica não anula as totalidades. Na 

verdade, convoca-as, mas sob o privilegiar de um ângulo singular, o particular.   Isso, contudo, 

de forma alguma traz prejuízo ao conhecimento histórico. Na realidade, vislumbra-se a 

possibilidade de ampliar, de forma crítica, um leque de novos caminhos de pesquisas e olhares 

interpretativos, que permitem avanços sobre os estudos na História.  

 

1.2.3 - A biografia coral: uma via metodológica para pensar-se a escrita autorreferencial  

 

Os estudos de Sabina Loriga são demasiado interessantes para se refletir sobre o trato 

metodológico do gênero autobiográfico. Embora um dos seus livros, O pequeno X: da biografia 

à história (2011), tenha galgado maior destaque, há um pequenino texto da referida 

pesquisadora, denominado A biografia como problema, no livro Jogos de escalas: a 

experiência da microanálise, organizado por Jacques Revel (1998), que apresenta um conceito 

intrigante: o de biografia coral. 

Embora o texto de Loriga (1998) aborde rapidamente a biografia coral, é interessante 

vislumbrar como a historiadora procura delineá-la, sempre um elemento de tensão entre o 
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particular e o coletivo e não algo harmônico em que o indivíduo se encaixa de tal forma na 

época e no meio ao qual está inserido. Quase um destino determinado a seguir, como se sua 

vida fosse uma missão predestinada. Vilas-Boas denomina essa ideia de fatalismo:   

 

[...] segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência 
pelo destino. Tudo acontece porque tem que acontecer, sem que nada possa 

modificar o rumo dos acontecimentos. Propenso a um rígido determinismo o 

fatalismo tem-se insinuado em narrativas biográficas contemporâneas 
escritas. (VILAS-BOAS, 2014, p. 85)  

 

A biografia “coral” ressalta a tensão entre o particular e o coletivo, entre o indivíduo 

(subjetividade) e o contexto. O sujeito não nasce para cumprir um destino manifesto desde o 

nascimento (ideia presente na hagiografia e no heroísmo), ao contrário, constrói a própria 

trajetória em conflito permanente com a realidade que se apresenta. 

Para exemplificar o fatalismo presente em algumas biografias, Vilas-Boas (2014) cita 

algumas obras: Fidel Castro, uma biografia consentida: tomos I e II, de autoria de Claudia 

Furiati, O anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues, do jornalista Ruy Castro e JK, o 

artista do impossível, de Claudio Bojunga. Segundo Villas Boas (2014), essas narrativas que 

constroem o indivíduo tal qual uma personalidade fadada a uma obra premeditada, como se 

nada e ninguém pudessem impedir seu feito extraordinário, diminuem e banalizam a narrativa 

autobiográfica e a personagem. Em contraposição a essas biografias, Dosse salienta que, no 

gênero (auto)biográfico, o indivíduo não é encarregado: 

 

[...] de uma missão que deve encarnar, de uma função que deve  
representar ou, ainda de uma virtude que deve exemplificar em nome da 

presumida essência da humanidade. Em semelhante abordagem, mais que o 

ideal-tipo a resgatar, os conflitos, as potencialidades múltiplas do fazer e do 
padecer é que são inseridos na intriga. (DOSSE, 2009, p.258; 259)  

 

O elemento de tensão é observado na relação do indivíduo com a coletividade, como 

também para consigo. No primeiro caso, é pertinente salientar que, embora a biografia coral 

provenha da micro-história, essa abordagem não abandona as totalidades. Ou como diria 

Schmidt, “[t]al compreensão não coloca em xeque os pressupostos das narrativas totalizantes e 

estruturalistas, apenas refina seu olhar permitindo a encarnação de movimentos coletivos em 

percursos individuais” (SCHMIDT, 2014, p. 133). Dessa forma, na verdade, “estudando as 

microrrealidades, a microhistória (sic) não renuncia às vias da generalização, da globalização 

– ao contrário, busca-as”.  (DOSSE, 2009, p. 257, grifos do autor).  

Ao convocar, porém, essa aporia (a relação do micro com macro e vice-versa) da 

biografia, Loriga faz um alerta em relação ao procedimento de análise; ao usar a metáfora do 
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“sanduíche”, a historiadora chama a atenção para que o pesquisador não empreenda um estudo 

feito em “camadas”, ou seja, “[...] um pouco de contexto, um pouco de existência individual e 

outra camada de contexto... O resultado desse trabalho cotidiano de censura é melancólico: o 

tempo histórico aparece como fundo de cena fixo, sem impressões digitais”. (LORIGA, 1998, 

p. 248)  

A complexidade do exame (auto)biográfico incide no segundo ponto sobrelevado por 

Loriga. Ao elaborar a nomenclatura biografia coral, essa historiadora tenciona refletir sobre 

uma preocupação já salientada por Bourdieu (1986): a busca do pesquisador em atribuir uma 

unidade de sentido ao indivíduo. Logo, a fim de combater essa ideia, ela construiu a biografia 

coral. A semântica dessa abordagem remete ao coro, como expressão de diversos “eus”, que 

estão em um processo de tensão não só com seu tempo, mas igualmente com a multiplicidade 

de “eus” contidos nele: 

 

A biografia coral deveria empenhar-se em exprimir a multiplicidade 

da experiência reivindicada por Virgínia Woolf quando caçoava do hábito dos 
biógrafos de “explicar seis ou sete “eus”, quando uma pessoa pode possuir 

milhares deles”. (LORIGA, 1998, p. 245)  

 

Vislumbrar essa pluralidade de “eus” torna-se uma atividade sedutora. Ainda mais 

quando se analisam os escritos de quem já procurou se autobiografar. Já aqui, nesse momento, 

há o primevo processo do que é a redação autorreferencial, isto é, uma arte de recriar-se. 

Delineiam-se, tingem-se, atribuem-se novas nuances à existência, que podem chamar a atenção 

de tal forma de várias/vários pesquisadoras/pesquisadores, os quais multiplicarão a quantidade 

de “eus” que o indivíduo iniciou quando se lançou nesse processo primeiro de produção de si. 

Logo, surgem novos “coros”, inovadoras vozes, que se entrelaçam na arte do viver.  

Tal arte torna-se ainda mais atraente quando as pessoas que se lançam sobre a atividade 

de escrever sobre a própria vida transgridem qualquer ordem. Criam formas particulares de 

contar-se, com seus próprios jogos e chaves de (des)compreensão, convocam a ficção para criar 

novas faces de si, descompromissadas da verdade factual no sentido restrito do termo e 

desvinculadas da narrativa cronológica linear. Tudo isso possibilita a multiplicação da 

quantidade interpretativa de coros a que Loriga (1998) se refere.  

Há aquelas narrativas de si que permitem se regozijar na arte sedutora de delinear-se por 

uma espécie de estilo próprio (desvinculam-se de qualquer tipo de ordenação dos aspectos 

supracitados). Nelas é possível vislumbrar processos de tensões de maneira mais explícita, a 

multiplicidade conflitante de “eus” de um mesmo indivíduo, referidos por Loriga (1998), o que 

facilita o entendimento do que essa historiadora chama de biografia coral. Exemplos disso são 
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as obras de Georges Perec19, em W ou História da infância, ou o livro Coleção Melhores 

crônicas20, da autora Marina Colasanti21.  

Perec enfatiza que sua história não será, como ele próprio diz, “a Grande, a História com 

H maiúsculo”, visto que ela já havia respondido “em seu lugar” o que de importante deveria ser 

rememorado pela coletividade, isto é, “a guerra, os campos de concentração” (PEREC, 1995, 

p. 13). Não é, todavia, um testemunho qualquer. O remontar desse episódio traumático, de um 

período de sua vida, é realizado por intermédio de uma narrativa autobiográfica “repleta de 

enigmas, restrições, jogos e ficções que pode ser lida através de uma via testemunhal”. (FUX, 

2013, p. 459)  

Ele reconstrói-se por meio de uma narrativa fragmentada e descontínua, como é próprio 

para o entrelaçamento de duas histórias. Uma ficcional, que criou quando era criança, e a outra 

uma narrativa fantástica sobre W, um país imaginário no meio da Patagônia, que, de certa 

maneira, faz referência metafórica à guerra e aos acontecimentos ditos “reais”, vividos e 

compartilhados pelo meio que o cerceava. O enredo alterna entre essas duas maneiras de narrar.  

Remontar essas lembranças torna-se uma espécie de jogo de quebra-cabeças, mostrado 

em telas que parecem sem sentido e desconexas umas das outras. Lembranças próprias do autor 

(lacunares, fragmentárias, destituídas de sequência), ainda mais quando se trata de memórias 

tão longínquas quanto as da infância. Não há uma linearidade, o caráter subjetivo em sua 

característica fragmentária está em primeiro plano. Ele não está preocupado em recontar os 

acontecimentos tais quais foram escritos pela história oficial, de forma a quebrar qualquer efeito 

aparente de homogeneidade e de um “encaixe” perfeito entre a sua trajetória e as memórias da 

coletividade.  

Seu estilo de escrita, maneira de narrar e as dissonâncias de suas lembranças com 

aquelas compartilhadas socialmente demonstram de forma clara o que Loriga (1998) chama a 

atenção nesses elementos tensionais da redação autobiográfica: primeiramente, em relação ao 

indivíduo que, quando rememora a sua infância traumática, entra em uma espécie de embate 

 
19 Georges Perec nasceu em Paris, em 1936, era filho de judeus e tenta, por intermédio da sua escrita 

autorreferencial, (re)montar as suas dolorosas lembranças de infância. Embora não tenha estado presente nos 
campos de concentração, mesmo assim a dor foi sua companhia fiel, já que foi privado da vivência com seus pais, 

mortos pelos nazistas.  
20 Marina Colasanti, no livro Coleção Melhores Crônicas: Marina Colasanti, organizado por Marisa Lajolo, por 

meio de um gênero incomum, as crônicas, para quem tem o objetivo de contar a própria história, reconstrói suas 

lembranças de uma forma única e magnífica. Nascida na Eritreia, em 1937, testemunhou diversos acontecimentos 

que marcaram a história: a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e, quando veio morar no Brasil, a ditadura 

militar.  
21 Este estudo não tem como objetivo analisar profundamente essas duas obras. Elas serão apreciadas no intuito de 

tentar esclarecer de forma ilustrativa o que Loriga (1998) está querendo explicitar quando propõe a biografia coral, 

mais especificamente, ao retratá-la como um elemento tensional.  
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consigo e, em segundo lugar, no que concerne aos des(encontros) de suas memórias com as da 

história oficial.  

Se Loriga (1998) propõe a “biografia coral” como uma maneira de vislumbrar o sujeito 

em suas características particulares e de forma fragmentada, Marina Colasanti realiza essa 

faceta de modo magistral. Suas crônicas, que parecem desconexas, mesmo organizadas por 

Marisa Lajolo de forma cronológica, pela datação que Colasanti atribuía no final das crônicas, 

não contêm sequencialidade de pensamentos e assuntos. Contam aleatoriamente os vários 

acontecimentos de sua vida, no sentido de não a ordenar em uma cronologia. Na realidade, elas 

conectam-se pela arte do vivenciar. Sua escrita versa sobre um “eu” que, na verdade, é múltiplo 

(a menina que presenciou a Segunda Guerra e tantos outros acontecimentos traumáticos, a mãe, 

a feminista, a trabalhadora, a escritora, a jornalista, a mulher preocupada com as desigualdades 

sociais e outras).  

Essa infinidade de “eus” entrecruzam-se na história do outro, tornam os assuntos que 

parecem banais e perfazem o dia a dia de um indivíduo, algo tão singular e único como os 

acontecimentos que marcaram a história coletiva (Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e, 

quando veio morar no Brasil, a ditadura militar). Nesse último aspecto, assim como Perec, 

Colasanti parece não estar preocupada com a História com H maiúsculo, isto é, a tradicional. 

Ela quer mostrar a sua verdade, a maneira como não só experenciou esses episódios, mas, acima 

de tudo, como se sentia e se sente no presente da narrativa ao rememorá-los. Nesse sentido, 

Loriga defende: 

 

 [...] a biografia coral concebe o singular como um elemento de 

tensão: o indivíduo não tem como missão revelar a essência da humanidade; 
ao contrário, ele deve permanecer particular e fragmentado. Só assim, graças 

a diferentes movimentos individuais, é que conseguimos quebrar as 

homogeneidades aparentes. (LORIGA, 1998, p. 249, grifos meus)  

 

Privilegiar somente uma análise, seja micro ou macro, pode, muitas vezes, provocar 

explicações simplistas, incapazes de abarcar a complexidade de tensões, confrontos e 

conformações do sujeito para consigo e/ou para com a sociedade. Para a realização dessa tarefa, 

a biografia coral mostra-se uma alternativa metodológica viável e satisfatória ao possibilitar 

refletir sobre esse campo de estudo, em um caminho oposto ao do jugo de uma história 

tradicional, linear e puramente factual. Também permite traçar um outro caminho que inebria 

as biografias, ao se acreditar que pode alçar a verdade absoluta sobre os fatos pela escrita 

autorreferencial. Diante de tal aporia, Vilas-Boas (2014) elucubra que há: 
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Um véu de verdade absoluta [que] encobre as biografias, a visão dos 

biógrafos e a percepção de resenhistas e prefaciadores. O biógrafo pode atingir 
a verdade sobre o biografado? Pode-se recompor, filosoficamente falando, a 

totalidade da de um indivíduo pela escrita? Não. Entretanto, há uma certa 

tradição biográfica estabelecida, um modelo tácito que opera em uma 

cronologia ordenada, uma personalidade coerente e estável, ações sem inércia 
e decisões sem dúvidas. (VILAS-BOAS, 2014, p. 151)  

 

A biografia permite vislubrar um arsenal de vidas silenciadas, as quais driblam as 

excessivas corerências, ao transparecerem a ideia equivocada de que há uma linearidade 

perfeita entre o pensamento coletivo e os individuais. Mais que isso, sobre esses diversos “eus” 

de um indivíduo: 

 
[...] os biográfos  não devem se fixar na busca  de uma corência linear 

e fechada para a vida de seus personagens, mas que precisam sim aprender 

facetas variadas de suas existências, transitando do social ao individual, do 
inconsciente ao consciente, do público ao privado, do familiar ao político, do 

pessoal  ao profissional, e assim por diante, sem tentar reduzir todos os 

aspectos da biografia a um denominador comum. (SCHMIDT et al. apud 

VILAS-BOAS, 2014, p. 216)  
 

Esse denominador comum a que se refere Schmidit é o fato de que muitas/muitos  

historiadoras/historiadores acreditam ser possível narrar o passado de forma fidedigna, como 

se houvesse um único “eu” em um indivíduo, cuja linearidade narrativa pudesse revelar alguma 

espécie de verdade. Dessa forma, diferentemente do referido pensamento, ao parafrasear a 

historiadora  Maria  Teresa Cunha (2009), defendo a importância da pesquisa (auto)biográfica, 

porque ela não procura a verdade de nosso passado, não a verdade do que fomos, mas sim, 

acima de tudo, a história do que somos. 

 

1.3 - O delinear escritural da narrativa de si de Herculine/Abel 

 

O labor reflexivo que recai sobre a tarefa de perceber como é realizada a interlocução 

entre o individual e o coletivo e vice-versa22, na pesquisa autobiográfica, é um processo 

envolventemente atrativo, pois, por exemplo, perpassa questões que, à primeira vista, parecem 

sem importância, mas se constituem “detalhes” significativos de análise, como os aspectos 

internos do próprio texto: a opção da/o autora/autor autobiógrafa/o pela escolha de determinado 

estilo de escrita, de organização e estruturação da narrativa. A partir dessas predileções, 

observam-se elementos importantes que tornam possível visualizar as intencionalidades que 

 
22 Nesta pesquisa buscou-se explicitar tal diálogo entre o individual e o coletivo, e vice-versa, desde o prelúdio da 

narrativa (a introdução) perpassando pela redação de todos os capítulos até a finalização do texto com a conclusão. 
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tais personalidades pretendiam transmitir para a coletividade. Logo, tecem-se os primeiros 

estratagemas, que podem permitir23 manipular e modelar a recepção de autoimagem específica 

a ser propalada na promoção do diálogo para com a sociedade, desse modo sela uma espécie de 

“pacto autobiográfico”. (LEJEUNE, 2008)  

 

1.3.1 - A escrita de Barbin: um diário íntimo?  

 

Redigida em primeira pessoa, a fim de contar de forma retrospectiva a história sobre a 

própria vida, a narrativa de Barbin constitui-se indubitavelmente uma autobiografia, embora 

um dos primeiros embates interposto no processo de leituras da redação de Herculine/Abel 

Barbin tenha sido a complexa compreensão do que se constitui a sua narrativa dentre as diversas 

formas de escritas autorreferenciais (diários, memórias, confissões e outros).  

A definição, traduzida em português por Irley Franco, do livro publicado por Foucault 

sobre em qual forma de escrita autobiográfica se apresenta a redação de Barbin figura logo na 

capa. Provavelmente uma estratégia editorial para venda do livro, no Brasil foi intitulado 

Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita24.A/O leitora/leitor parece ser convidado a 

“bisbilhotar” os segredos de uma pessoa por meio de uma redação tão íntima como o diário, 

contudo a leitura da narrativa de Barbin suscita questionamentos.  

 Ao partir da afirmativa de Lejeune de que “definir significa excluir” (2008, p. 108), este 

estudo enveredou-se por compreender, primeiramente, o que dentre as autobiografias mais se 

assemelha ao texto de Barbin. Seguindo essa lógica de pensamento, percebe-se que os escritos 

de Barbin não são um diário.  Antes de tudo, porém, é importante esclarecer que tal 

entendimento não tem pretensão alguma de realizar definições que sejam estanques, fechadas 

e definitivas, mas traçar uma interpretação que possibilite vislumbrar uma intencionalidade 

passível de ser percebida na própria forma escolhida para apresentar-se textualmente. 

Diante da pergunta: o que é um diário? Lejeune responde: “[...] é uma escrita quotidiana: 

uma série de vestígios datados” (LEJEUNE, 2008, p. 259, grifos do autor). Na narrativa de 

Barbin não há uma prática regular e cotidiana de registro. Contém apenas poucas datações, e 

incompletas, tanto que em algumas está ausente o ano, em outras falta um dígito na escrita do 

ano, o que acarreta dúvida sobre qual momento da sua vida reportava-se exatamente. Mesmo 

 
23 Coloca-se aqui a expressão “podem permitir” porque a intencionalidade da/do autora/autor de uma autobiografia 

pode, muitas vezes, não corresponder como sua escrita pode ser recepcionada pela coletividade.  
24 O título original em francês dado por Foucault para a publicação das memórias autobiográficas de Barbin, 

juntamente com outros documentos que cerceiam a sua história, foi: Herculine Barbin dite Alexina B (Herculine 

Barbin chamada Alexina B.).  
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na inscrição datada: 30 de maio de 186... (BARBIN, 1982, p. 95, grifo do autor), Barbin não 

redige na forma “habitual” da escrita de um diário, isto é, não descreveu seu dia e suas 

atividades cotidianas. Essa forma de “contar-se” não corresponde à caracterização sobre o diário 

feita por Araujo:  

 

O cotidiano é a característica mais expressiva do diário. A tentativa de 
racionalização da experiência do cotidiano é à base do gênero. Sua escrita é 

determinada, em muitos casos, pelo compasso do calendário. As datas que 

costumam aparecer nas anotações servem para produzir um aspecto 

ordenatório dos acontecimentos dentro da narrativa, criando um elo que une, 
muitas vezes, acontecimentos sem nenhuma ligação entre si. (ARAUJO, 2016, 

p.31)  

 

Há, na verdade, a demarcação extensa da distância temporal entre o vivido e o narrado 

na redação de Barbin, o que afasta mais ainda a hipótese de constituir-se em um diário, no qual 

o espectro temporal entre o registro e o acontecido é bem diminuto. Na maioria dos casos, como 

uma espécie de rito, o tardar da noite torna-se a “parte” do dia preferível para o diarista “fixar” 

no papel os fatos do dia, constituindo-se “um retorno ao passado recém-acabado”. (ARAUJO, 

2016, p. 31) 

 O “fixar” da referida data, no papel, parece que não foi realizado com a intenção de 

redigir um diário íntimo. Aparentemente, o registro era importante, no período presente de sua 

escrita, para demarcar o momento em que cogitou ceifar a própria vida, a única forma de 

acalanto para cessar tanto sofrimento:  

 

Não são mais os anos que me restam, são meses, são dias talvez. 

Sinto-o de modo claro e terrível. E como esse pensamento é doce e 
consolador para a minha alma. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 

95; 96)  

 

A ausência de datas “quebra” com outra característica de um diário: a descontinuidade. 

As constantes “entradas”, demarcadas pela data, revelam assuntos e situações que não têm 

compromisso algum em continuar o que era informado no registro anterior, e/ou também ter 

relação com o posteriori. A redação desse tipo de escrita autobiográfica é fragmentária, não 

lacunar, e: 

 

Compõe-se de uma série de “entradas” ou de “registros”: chamamos 

assim tudo o que é escrito sob a mesma data. Essas unidades, separadas umas 

das outras, têm morfologia própria: cabeçalho, data, um começo, um fim, 
eventualmente com divisões internas – divisões temáticas, pois uma mesma 

entrada pode evocar assuntos diferentes, ou retóricas, pois pode ser dividida 

em parágrafos. Cada entrada é, portanto, um microorganismo que faz parte de 
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um conjunto descontínuo entre duas entradas, um espaço vazio. Eles se 

seguem na ordem do calendário e do relógio, continuum que servem para 
avaliar suas descontinuidades e irregularidades. (LEJEUNE, 2008, p. 295, 

grifos do autor).  

 

A narrativa de Barbin não é fragmentada por datas, ela foi redigida de forma a parecer 

linear, em uma sequência com começo, meio e fim. Isso não é incomum, seja nas biografias 

como também nas autobiografias. Poder-se-ia citar uma infinidade delas25, mas há uma narração 

autobiográfica especial, que chamou a atenção, Viagem solitária: memórias de um transexual 

trinta anos depois, de João W. Nery (2011), porque, além de ter similaridade à de Barbin, não 

apenas por tratar do tema da sexualidade, mas por possuir, acima de tudo, forma parecida com 

a qual buscou se autoconstruir. Sua escrita é marcada, assim como a de Barbin, pela dor e 

sofrimento, primeiramente por viver em corpo com o qual não se identificava. Nery (2011) 

conta a própria saga com tempos de linearidades bem demarcadas. Começa pelos tempos de 

infância, em que lhe era confuso sentir-se um menino, embora tenha nascido com o sexo 

feminino; a adolescência conturbada, sobretudo pelo que denomina de “monstruação”; e o 

indesejável crescimento dos seios até já adulto, quando narra a transformação de sua vida com 

a intervenção cirúrgica que o próprio considera a do primeiro transexual masculino no Brasil.  

O importante, quando se comparam as escritas de Barbin e Nery é a forma como ambos 

procuraram reconstruir-se por meio da escrita. A escolha da cronologia linear não é por acaso. 

É uma espécie de estratagema que fornece maior confiabilidade ao testemunho do que uma 

narrativa fragmentada e despossuída de sequência. Eles queriam comover e cativar uma/um 

possível leitora/leitor a acreditar na autorrepresentação que formularam para si, ou seja, longe 

do olhar abjeto da sociedade, e buscaram uma forma de humanizar-se em meio aos padrões 

sexuais criados socialmente, que lhes legavam somente o lugar da marginalização.    

Assim como Nery, Barbin reconta-se pela escrita linear. Principia com os tempos de 

infância. Posteriormente, advém o relato da juventude, em que aflorou o desejo e o amor por 

outra pessoa, até poder alçar ao relato de seu presente sofrido. Tudo parece encaixar-se 

perfeitamente no tempo, pelo tecer de uma vida que almeja convencer uma/um possível 

leitora/leitor pela sua verdade, que pouco confluía com os padrões sexuais e valores morais da 

época.  

 
25 Para exemplificar, é possível citar as biografias: Oscar Wilde, escrita por Daniel Salvatore Schiffer; Freud, de 

René Major e Chatal Talagrand, a de Miguel de Cervantes, intitulada Um escravo chamado Cervantes: um retrato 

do criador de Dom Quixote, de Fernando Arrabal, O anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues, do jornalista 

Ruy Castro e JK, o artista do impossível, de Claudio Bojunga, dentre várias outras.  
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As “descontinuidades e fragmentações tão próprias” do diário “produzem uma ilusão de 

espontaneidade e imediatismo” (ARAUJO, 2016, p. 32) que não perfazem o estilo de Barbin. 

Marcado por um tom poético e sofisticado, na verdade, seu relato é muito bem elaborado. Tudo 

é muito bem pensado e arquitetado, o que provavelmente delongou certo tempo para a 

formulação da escrita.   

O labor da escrita demonstra outra ambição de Barbin: o desejo de ser lida/o. O caráter 

secreto26 do diário não parece se constituir seu intento. De forma explícita quer contar a sua 

versão sobre os acontecimentos da própria vida para atender uma necessidade pulsante de ser 

compreendida/o por outro, mesmo que esse outrem seja alçado somente na posterioridade: 

“[p]ois bem, submeto-me aqui ao julgamento da posteridade que me lerá! Submeto-me ao 

sentimento que existe no coração de todos os filhos de Adão”. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 56)  

Mesmo nos últimos momentos de sua vida, quando Barbin arquitetava ceifar sua 

existência, intoxicada/o por gás de carvão no pequeno quarto em Paris, o médico Chesnet, 

responsável pela autópsia, relatou que ao lado do corpo, na cama, Barbin deixara seus 

manuscritos autobiográficos. O ato de preocupar-se em evidenciar, mesmo após a morte, a 

versão existencial de si, demonstra a intenção de desejar ser lida/o. 

O fato de querer ser lida/o e legar para a posterioridade a versão da própria existência 

não é algo restrito a Babin. Muitas pessoas que lançaram na escrita a própria vida também 

demonstraram a mesma intenção. Exemplo disso é a escrita do diário íntimo do político 

oitocentista brasileiro, José Vieira Couto de Magalhães. Ele demonstrou explicitamente não 

querer que a força do esquecimento exercida pelo tempo pudesse apagá-lo da história: 

 

Tuesday the 21 setembro 1880. 

[...] 

E isto é a vida! As alegrias tão poucas, tanta ansiedade, e por fim de 
contas morre-se e aí fica tudo. Eu tenho a ambição de fundar alguma coisa que 

preserve meu nome do esquecimento. Penso que esses antigos senhores 

feudais que fundaram famílias foram felizes. Quando, porém, se lê a história 
da humanidade fica-se desanimado; a mais antiga família do mundo não 

alcança a mil anos; a exceção das ruínas não há coisa alguma que ature há 

mais de mil anos; e o que são mil anos em comparação com as épocas 
geológicas? O que é que eu posso fazer que iguale nem de longe ao que fez 

Mohammed, Confúcio e qualquer dos heróis da história humana? Nada; no 

 
26 Mesmo que o diário não seja escrito com o desejo explícito de ser lido, a necessidade de compreensão sempre 

está presente. No primeiro momento prevalece a ambição do autoentendimento, e é muito provável que, 

posteriormente, um entendimento por outrem também. Há certa ingenuidade pensar que alguém se reconstrói por 

meio da redação autorreferencial sem pensar no “exterior”. Por mais espontâneo e “livre” que um diário possa 

parecer, há uma preocupação e, por sua vez, um labor narrativo de sua/seu autora/autor para que a sua “verdade”, 

caso descoberta, possa convencer uma/um possível leitora/leitor.  
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entretanto, onde estão suas famílias? Tudo está desaparecido na voragem do 

tempo. (COUTO DE MAGALHÃES, 1998, pp. 112;113)  

 

Logo, pode-se inferir, assim como afirma Calligaris (1998), que, no escrito 

autobiográfico, seja redigido por quem for (seja qual for a relevância que a sociedade considera 

que ela/e tenha), a pessoa pretende durar, permanecer no tempo e na memória dos outros. 

Destarte, deixar as marcas de sua existência redigidas em um papel é de certa forma uma 

maneira de tentar manter-se vivo (não esquecido) pela possibilidade de ser lida/lido por alguém.    

Somente ser lida/o não bastava. Era preciso convencer a/o leitora/leitor sobre a sua 

verdade. Dessa forma, o estatuto da verdade modifica-se para o relato sincero sobre a própria 

história. Na “escrita de si”, a verdade é marcada por uma subjetividade tamanha que se torna 

sinônimo de sinceridade. Por isso é possível compreender porque a solicitação realizada por 

Barbin nas primeiras páginas da sua redação é tão importante: “Só posso pedir-lhes uma coisa: 

que estejam antes de mais nada convencidos da minha sinceridade.” (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 23)  

A forma como Barbin realiza essa “solicitação” interpõe nessa oração uma espécie de 

diálogo com a/o leitora/leitor, para assegurar o “pacto de sinceridade” (LEJEUNE, 2008). Isso 

não é incomum entre as/os autoras/autores que escrevem sua autobiografia. Em seus diários 

íntimos, por exemplo os políticos brasileiros, o monarquista Couto de Magalhães e o 

republicano Altino Arantes também solicitam, se um dia alguém pudesse ler seus escritos, que 

acreditasse na sinceridade de seus testemunhos. A sinceridade torna-se uma ferramenta 

importante para essas personalidades, cujo objetivo é convencer uma/um possível leitora/leitor 

em relação à verdade sobre os acontecimentos vividos.  

O diário, dentre os diversos tipos de escritas autobiográficas, não era o mais plausível 

para que o intuito de Barbin fosse cumprido. Seu caráter fracionado poderia fragilizar a 

estabilidade discursiva de alguém que almejava “contar-se” da maneira mais coerente possível, 

para garantir que a veracidade da expressão do vivido jamais pudesse ser questionada. Assim, 

sua sinceridade narrativa “sela” com uma/um possível leitora/leitor o contrato implícito do 

desvelar “verdadeiro” de um “eu”.  

 

 

 

 

1.3.2 - A escrita autobiográfica de Barbin: um texto de memórias  
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Neste tópico serão apresentados os argumentos que fundamentam a defesa de que o 

texto de Barbin é uma memória. À luz do seu presente, essa personalidade escreveu sobre os 

acontecimentos de outrora, a fim de atribuir-lhes um sentido existencial por meio de um 

“trabalho” de memória. O objetivo de Barbin era ordenar a vida, fornecendo estabilidade e 

unidade ao indivíduo diante de suas múltiplas “faces” que se transformam no transcurso 

temporal.  

A ordenação do relato fazia-se necessária por duas razões centrais almejadas por Barbin: 

a sedução da/do leitora/leitor e fornecer confiabilidade ao seu testemunho. Em relação ao 

primeiro caso, se a leitura de um diário pode ser enfadonha por ter relatos que se apresentam de 

forma desconexa e, muitas vezes, repetitiva, na redação dessa personalidade há a construção de 

uma coerência narrativa conseguida graças ao registro da idade, o qual possibilitou concatenar 

os acontecimentos de sua vida que pudessem parecer dispersos entre si.   

Coadunado com o primeiro, o segundo ponto interpõe-se porque não bastava somente 

atrair as/os ledoras/ledores. Era necessário também fazê-las/os acreditar em sua verdade. Para 

isso não poupou esforços. Em tons “vívidos” de uma narrativa rebuscada e poética, repleta de 

drama e amor, conseguiu atribuir uma linearidade à própria redação que, por sua vez, forneceu 

veracidade à expressão do vivido. 

Barbin seduz prováveis leitoras/es, com um texto carregado de drama e que é 

compassado até pelo suspense. Uma simples tempestade, por exemplo, era transformada no 

prelúdio simbólico de seu sofrimento, que seria concretizado, anos mais tarde, com a descoberta 

do seu segredo. Dessa forma, sem especificar o ano, somente o dia e o mês, 16 de junho, depois 

de celebrar o santo sacrifício27, narrou tal acontecimento:  

 

Jamais esqueci o deplorável incidente que veio encerrar aquele dia. 
À emocionante cerimônia da noite, seguiu-se uma procissão no 

jardim. 

O lugar foi admiravelmente bem escolhido. Nada podia ser mais 

imponente do que a longa fila de crianças vestidas de branco atravessando as 
magníficas aléias daquele modesto Éden. 

Os cantos religiosos, repetidos por vozes frescas e puras, tinham 

qualquer coisa de verdadeiramente poético que comovia o coração. 
A temperatura até então morna e perfumada tornou-se repentinamente 

insuportável. Grandes nuvens negras percorreram o horizonte pressagiando 

uma dessas impetuosas tempestades que são comuns aos climas quentes. 
Largas gotas de chuva vieram logo confirmar o anunciado, e assim que o 

 
27 O santo sacrifício é um rito realizado na Igreja Católica que remete ao sacrifício de Jesus Cristo quando foi 

crucificado. (A SANTA MISSA..., 2017)   
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cortejo entrou novamente na capela, sinistros clarões riscaram todo o 

horizonte. 
Contra a minha vontade meu coração se fechou. Seria um presságio 

do futuro sombrio e ameaçador que me esperava? Será que o veria surgir 

tão logo entrasse nesse frágil barquinho que se chama mundo? 

Ai de mim! Conheci a realidade cedo demais! ... Aquela violenta 

tempestade foi apenas o prelúdio do que viria a me atormentar depois! 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 22, grifos meus)  
 

Pode-se inferir, portanto, que a leitura do texto de Babin é sedutora. Para galgar essa 

qualidade, ela/e usa da coerência cronológica na narrativa. Até mesmo a autodesignação de 

gênero usada na sua escrita pode ser percebida como uma forma de reforçar o efeito de uma 

linha narrativa delineada pela marca temporal linear, uma vez que usou tanto o feminino28  

quanto o masculino para essa tarefa. O primeiro demarcava a referência ao passado e o segundo 

ao presente.  

Isso acontece porque queria delimitar a mudança na sua certidão civil, quando ao nascer 

fora registrada menina para, posteriormente, quando a justiça determinou que ela/e era na 

verdade homem e não mulher. O momento quando principiou a relatar o findar do relatório 

clínico que o reconhecia como homem configura-se o marco definidor para o abandono da 

autorreferência feminina29: 

 
Acho que já disse tudo a respeito dessa fase da minha existência em 

que pertencia ao sexo feminino. [...] De volta a B...30, tratei de preparar minha 

reaparição no mundo como pessoa do sexo masculino.  
O doutor H ...31 já tinha preparado um volumoso relatório, em estilo 

médico, destinado a fundamentar diante dos tribunais uma petição de 

retificação [...]. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 83) 

 

 Mesmo que o ato de rememorar seja lacunar e, por isso, não consiga recuperar os dias 

de outrora de forma fidedigna, essa personalidade demonstrou preocupação em construir uma 

narrativa bem arquitetada, a fim de que os processos de “edição” da redação do ato de 

rememorar pudessem ser disfarçados ao máximo possível na sua apresentação textual.  

Esse cuidado garantiu certo êxito no empreendimento de escrita de Barbin, já que seu 

escrito detém coerência mesmo com os “cortes/seleção” realizados não somente por ela/e 

 
28 A maioria das vezes que rememorava a época de sua infância fez questão de destacar as palavras que remetiam 

à autodesignação feminil. Para preservar esse “realce”, Foucault optou por publicar os termos sobrelevados por 

Barbin usando a formatação itálica.  
29 Mesmo adotando a autodesignação masculina nessa “segunda” parte do seu texto, ainda assim, em alguns 

momentos, Barbin usa o feminino para autorreferir-se.  
30 Aqui estava referindo-se à cidade de La Rochelle. 
31 Dr. Chesnet era o nome do médico ao qual estava se referindo.  
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própria/o como também os que foram feitos pelo médico Tardieu, responsável pela publicação 

da/o autora/autor da autobiografia. A respeito desse fato, Foucault esclarece: 

 

Falta, primeiramente e sobretudo, uma parte das lembranças de 
Alexina32. Tardieu parece ter recebido o manuscrito completo das mãos do 

médico, doutor Régnier, que atestou o óbito e fez a autópsia. Entretanto, 

guardou consigo o manuscrito, publicando apenas a parte que lhe parecia 
importante. Negligenciou as memórias dos últimos anos de Alexina, tudo 

aquilo que, segundo ele, não passava de lamentos, recriminações e 

incoerências. Apesar das buscas, não foi possível reencontrar o manuscrito 

que A. Tardieu tinha em suas mãos. O texto que aqui reproduzimos é, 
portanto, o mesmo que foi publicado por Tardieu na segunda parte de sua obra 

La Question do I’dentité. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 109) 

 

Mesmo com a perda inestimável de partes da narrativa, a escrita de Barbin ainda tem 

um valor significativo. Cada detalhe parece ter sido pensado com tanto cuidado, que os fios 

narrativos dos acontecimentos parecessem “encaixar-se” perfeitamente nos interstícios 

temporais. Tal efeito parece ter sido provocado pela própria escrita de Barbin e não por efeito 

fruto da edição no texto realizado pelo Dr. Tardieu, uma vez que as partes faltantes são mais 

especificamente as dos últimos anos da vida da personalidade autobiografada. Diante das 

diversas tipologias autobiográficas, Barbin decidiu, então, por aquela que poderia fornecer 

maior plausibilidade à própria história. Para cumprir tal intento, a redação memorialística 

demonstrou ser a melhor opção. 

Embora, no Brasil, os escritos de Barbin tenham sido publicados com o título que os 

classificava como diário íntimo, o próprio Foucault, no prefácio da obra, afirma que tal narrativa 

autobiográfica se constitui mais como escrita de memórias do que um diário (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982). Essa conclusão pode ser corroborada nos próprios indícios 

fornecidos por Barbin, logo no início de sua narrativa, ao nomear suas lembranças expressas no 

papel com o título Minhas Memórias. Ademais, a forma como estão estruturados os escritos 

encontra-se coadunada com o que se constitui memória, no parecer de Maria José Palo: 

 

Quando a percepção retém uma incalculável quantidade de elementos 

rememorados, passa a ser memória – é a memória desenrolando estados do 

passado, que buscam a luz do presente rememorado, como partes iluminadas 
de nossas vidas, ou no caso ficcional, das vidas das personagens na narrativa 

autobiográfica. (PALO, 2009, p. 1) 
 

 
32 Os nomes Herculine (como foi identificada na infância enquanto menina) e Abel (sua designação na fase adulta) 

não eram as únicas denominações pelas quais foi conhecida/o. No registro de diálogos com pessoas próximas, é 

possível observar a presença de duas alcunhes: Alexina e Camille.  
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Palo (2009), na referida citação, chama a atenção para a dimensão do tempo presente, o 

fenômeno da memória, no que tange ao aspecto de “lembrar-se” como um ato de buscar, à luz 

da significação do agora, um acontecimento de outrora. Esse processo é interessante, pois logo 

no primeiro parágrafo se vislumbra delinear o processo de sentido à vida a partir do tempo 

presente, por meio da escrita, que se torna ainda mais nítido pelo uso do recurso da demarcação 

do tempo cronológico, no momento em que principia a sua narrativa:  

 

Tenho vinte e cinco anos, e, embora seja ainda jovem, começo a 
duvidar do termo fatal da minha existência. Sofri muito, e sofro só. 

Abandonado por todos! Não havia lugar para mim nesse mundo que me 

evitava e considerava maldito. Não havia um só ser humano que 

compartilhasse dessa imensa dor que se apoderou de mim no final da infância, 
idade em que tudo é belo toda perspectiva é nova e brilhante. (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p.13, grifos meus) 

 

Inebriada/o pela solidão, Barbin tenta por meio da escrita responder a difícil pergunta, 

Quem eu sou? Percorre o seu passado para trazer à luz do seu presente uma solução a tal 

inquirição. Parafraseando Fernando Pessoa, quando explana que viver é ser outro, pois não é 

possível sentir, como ontem se sentiu, só sendo realizável lembrar hoje o que se sentiu ontem, 

ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a vida perdida, é factível afirmar que é dilacerada(o) 

pela dor e pelo ressentimento de rumo que sua vida tomara e sua contemporaneidade lhe 

reservara que rememorou e ressignificou o sentido da própria trajetória.  

A narrativa do tempo cronológico está coadunada com o campo dos sentimentos e como 

a preeminência da sua narrativa é caracteriza pela dor, o espaço destinado a contar sobre os 

momentos felizes de sua vida são diminutos. Esse é o caso, por exemplo, da redação sobre a 

própria infância.  

Barbin conta sobre uma infância que, embora sofrida, ainda resguardava uma espécie 

de lugar temporal de felicidade na memória. Se, logo no prelúdio do texto, versa sobre seus 

algozes ao relatar que era “fria, tímida, e, de certa forma, insensível a todas aquelas alegrias 

barulhentas e ingênuas que fazem desabrochar um rosto de uma criança” (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 83), páginas à frente, quando se recorda de sua juventude, redigiu 

que era um tempo feliz.   

Sob a penumbra de um corpo de criança que ainda não florescera de maneira evidente 

as características físicas que permitem perceber de forma mais clara a distinção entre o feminino 

e o masculino, Barbin conseguiu guardar seu segredo. A infância tornava-se, assim, esse locus 

privilegiado de recordação que lhe dava a segurança de um recôndito temporal, o qual 

possibilitava certa estabilidade para continuar a viver o seu presente. 
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Foi na infância também que começou a galgar as primeiras conquistas, as quais 

considerava realmente sérias, que se traduziam no sucesso derivado da dedicação aos estudos. 

Ao rememorar sobre o tempo de criança, sobreleva o quanto se destacava nos estudos no 

convento das Ursulinas. Isso não era por acaso. Dedicava muito tempo a tal atividade, não 

porque tinha que cumprir uma obrigação, e sim porque lhe dava muito prazer, já que acreditava 

possuir verdadeira inclinação para o aprendizado escolar: 

 
Dotada, como eu era, de uma verdadeira aptidão para os estudos 

sérios33, logo tirei proveitos e vantagem disso. 

Meus progressos foram rápidos, e mais de uma vez causaram espanto 
em minhas excelentes professoras.  

[...] eu passava lendo História antiga ou moderna era o meu assunto 

predileto.  
Na leitura encontrava alimento para aquela necessidade de conhecer 

que invadia todas as minhas aptidões. Essa ocupação que me era tão querida 

tinha também o poder de me distrair das tristezas confusas que então me 

dominavam por completo. 
Quantas vezes pedi para ser dispensada de passeios a fim de, com o 

livro nas mãos, passear sozinha pelas magníficas alamedas do nosso jardim! 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 17; 18, grifos do autor) 
 

Barbin parecia que via nos “estudos sérios” uma possibilidade de ultrapassar os limites 

impostos a sua condição social e de gênero (no caso, feminino), ascendo socialmente. A 

atividade de estudar era uma forma de exercitar a sua individualidade e ter o seu lugar no 

mundo. 

 Esse sucesso, advindo ainda nos tempos de infância, possibilitou-lhe, aos dezessete 

anos, quando estava no magistério da escola normal de Oléron, na cidade de Château d’Oléron, 

destacar-se consideravelmente em relação a suas colegas: 

 

Chegara a época das férias e dos exames. Dessa vez eu teria que me 

submeter a eles. Já estava há dois anos em D34... Para as jovens normalistas, 
em geral, a época dos exames é a mais temida de todas. Não tive medo. 

Embora todo o meu futuro estivesse ali em jogo, fiquei indiferente quando vi 

minhas companheiras chegarem para a prova.  
Partimos para B...35; a superiora nos acompanhou. Fomos conduzidas 

ao inspetor da academia, que nos fez um discurso moral à altura da situação. 

O exame se realizaria nas salas da prefeitura. No dia seguinte, às oito horas da 
manhã, elas estavam repletas de alunas, e as provas escritas começaram.  

Somente ao meio-dia soubemos o resultado. 

 
33 Os estudos sérios, aos quais se referia Babin, eram os que estavam desvinculados das atividades manuais, aos 

quais relatou que não tinha aptidão. “O mesmo não se dava em relação aos trabalhos manuais a que demonstrava 

a mais profunda aversão, além de grande incapacidade.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 17) 
34 A sigla “D...” é usada para referir-se à cidade de Château D’Oléron. 
35 A sigla “B...” é usada para referir-se à cidade de La Rochelle. 
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Tirei o primeiro lugar. E mantive essa colocação até o final das provas. 

Devo dizer em meu louvor que ninguém ficou com inveja pois isso já era 
esperado. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 44)  

 

Diante disso, é possível concatenar que se reivindicou por meio da dor o liame principal 

de compreensão com uma/um possível leitora/leitor. Sobre a sua verdade, é compreensível 

pouco comente sobre essas recordações de criança. Resguardava-as na memória como um locus 

de felicidade que não poderia ser maculado pelo sofrimento que o futuro lhe reservara.  

Diante desse processo de contar e significar os tempos de outrora à luz do presente, 

Ricoeur (2007) suscita uma aporia: como é possível retomar o passado ausente, mas que ainda 

se encontra presente na memória? Esse ato será realizado de maneira fragmentária. Muitas 

vezes, o não lembrar integralmente do acontecido convoca a imaginação para fornecer ao fato 

rememorado uma aparente completude, quando transcrito em forma de uma narrativa. Esse é o 

caso de Barbin.   

Sob a óptica da metáfora de “pintura de um quadro”, Barbin se recria com o auxílio da 

imaginação. Em um jogo de luz e sombras destaca eventos, enquanto desvaloriza outros, reflete 

sobre os tons adequados que irão tingir suas tecituras no papel e analisa qual o melhor 

enquadramento. Cada parte é pensada de forma minuciosa para apresentar-se harmonicamente 

com a pintura como um todo. Tal operação é importante para que a imagem construída de um 

“eu” possa convencer um possível público sobre a “verdade” que a/o autora/autor pretende 

passar.  

Logo, a imaginação também forneceu a Barbin subsídios para que as lacunas do ato de 

rememoração pudessem ser dissimuladas, já que pretendia apresentar o passado textualmente 

de forma coerente, mesmo em meio à multiplicidade não só de “elementos rememorados”, 

como também diversos na maneira de sentir, perceber e representar. Dessa forma, para 

visualizar esse seu intento, torna-se interessante analisar a organização da narrativa, 

consubstanciada em um “processo de edição da memória” que pode ser norteado, por exemplo, 

pelas indagações destacadas por Ricoeur (2007) quando aborda a questão da memória no liame 

com o tempo e a narrativa, são elas: o que lembrar? Como lembrar? Quem lembra?36  

O primeiro questionamento faz-se necessário, pois em meio à multiplicidade de 

acontecimentos presentes na memória, é preciso selecionar os que serão registrados no papel.  

Ao analisar a segunda pergunta, todavia, constata-se que não basta recordar um episódio, é 

importante saber como redigi-lo. É dessa forma que Barbin construía sua narrativa, já que sua 

 
36 Essa representação será discutida no subtópico “A construção da memória de uma pessoa injustiçada”, no 

capítulo 3.  
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escrita exigia um labor para não só lembrar do que aconteceu, como também reconstituir o ter 

sido, textualmente, a fim de criar uma determinada representação37.  

Bebendo da filosofia grega, Ricoeur (2007) denomina o esforço exigido no ato de 

“voltar aos dias de outrora” pela rememoração de anamnesis, que se constitui, em suas palavras: 

“a lembrança como objeto de busca geralmente denominada recordação, recollection” 

(RICOEUR, 2007, p. 24). A anamnesis, por não ser uma memória “espontânea” – como a 

mneme38 -, exige um trabalho ativo e consciente de busca recordativa que demonstra uma 

intencionalidade de manipulação da representação de si. Para cumprir tal ambição, como na 

maioria das autobiografias, Barbin prefere seguir uma ordem cronológica e principia a narrativa 

relatando os tempos de criança até chegar ao tempo presente da escrita autobiográfica.  

A história de vida de Barbin é redigida, a fim de mostrar a sua existência em uma linha 

narrativa contínua e sequencial. Diferentemente do diário íntimo, em que a cronologia é 

demarcada por datas, situa o transcurso temporal em seu texto por meio do registro da idade. 

Essa demarcação temporal é o que fornece ao texto uma aparente coerência. Constitui-se o 

aporte para construir o efeito da linearidade narrativa, a qual conecta os fatos e as impressões, 

bem como seus pensamentos sobre eles, que poderiam parecer dispersos entre si por causa de 

“devaneios” subjetivistas.  

A preocupação em ordenar o relato cronologicamente pela idade ficou explícita quando 

Barbin demonstrou cuidado especial ao realizar uma demarcação narrativa para separar os fatos 

hodiernos da sua escrita àqueles do passado. A linha fronteiriça entre essas duas temporalidades 

é estabelecida por uma espécie de “síntese” do que foi a sua vida até o momento contemporâneo 

ao ato da escrita:  

 

Criado durante vinte anos entre moças, fui primeiramente camareira. 
Aos dezesseis anos entrei na qualidade de aluna-professora para a escola 

normal de ... Aos dezenove tirei meu diploma de professora; alguns meses 

depois dirigia um internato renomado na área administrativa de ...; saí de lá 
aos vinte e um anos durante o mês de abril. No final desse mesmo ano eu 

estava em Paris na estrada de ferro. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 92)39  

 
37 Essa representação será discutida no subtópico “A construção da memória de uma pessoa injustiçada”, no 
capítulo 3.  
38 A mneme está ligada a uma memória afetiva (phatos) que não implica uma busca ativa como anamnese, 

constituindo uma simples lembrança que sobrevém à maneira de uma afecção. Enquanto a primeira é uma 

“recordação instantânea a ser considerada a zero grau de busca”, a outra é uma “recordação laboriosa” (RICOEUR, 

2007, p. 47). Para que esse esforço laborioso possa acontecer, é necessário ter havido uma impressão (afecção) 

primeira. Pode-se intuir, então, que a anamnese depende da mneme, pois existe “afecção” na “busca”. “Assim se 

entrecruzam a dimensão intelectual e a dimensão afetiva do esforço de recordação, como em qualquer outra forma 

de esforço intelectual.” (RICOEUR, 2007, p. 48)  
39 Foucault esclarece em nota de rodapé que a partir desse momento “a reprodução contínua do manuscrito é 

interrompida. As páginas que se seguem são apenas extratos que se encontrava, nas mãos de A. Tardieu (M.F)” 
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Com esse relato resumido do passado, Barbin finaliza a narração dos dias de outrora, 

para adentrar na redação do presente. Ao entender que “o esforço de recordação consiste em 

converter uma representação esquemática cujos elementos se interpenetram numa 

representação em imagens cujas partes se justapõem” (RICOEUR, 2007, p. 47), é visível, na 

referida passagem de Barbin, que a esquematização das lembranças é organizada em uma 

aparente sequência graças ao registro da idade. É essa que estabelece o compasso do calendário 

para atribuir um aspecto ordenatório a sua narrativa.  

Além da idade, para auxiliá-la(o) a situar-se no tempo, foi possível observar que utilizou 

também a rememoração dos lugares pelos quais passou e/ou residiu. A descrição dos locais é 

tão detalhada, estabelece com a/o leitora/leitor uma proximidade tamanha, que é possível 

“transportá-lo” a imaginar, e de certa forma até “vivenciar” mentalmente, cada espaço com 

certo ar de intimidade.  

A descrição dos lugares, além de constituir-se referência para fornecer credibilidade ao 

testemunho, funcionava também como uma espécie de “suporte” da memória, que fornecia 

certa “materialidade” ao ato de lembrar-se de determinada fase da existência de Barbin. Logo, 

possibilitava atestar que foi em determinado período (idade) que vivenciou o acontecimento 

narrado. Pode-se inferir, assim, que a datação e a localização constituem, sob esse aspecto, na 

narrativa de Barbin, fenômenos complementares, que comprovam o elo inseparável entre tempo 

e espaço, elementos imprescindíveis ao processo mnemônico.  

A ação de contar o cotidiano, recorrentemente realizada na escrita dos diários íntimos, 

não era intuito central de Barbin, pois é perceptível na narrativa um “exercício” da memória e 

uma preocupação do que e como contar, bem como daquilo que deveria ser silenciado e/ou 

ressignificado. Logo, a recriação de si por intermédio da escrita era como um jogo que 

demandava um labor reflexivo sobre os lances que pretendia realizar, “encaixando-se” as 

“peças”, retirando outras e movimentando-as de lugar. Dessa forma, o mais importante parecia 

o ato “remontar-se” no tempo por meio da narrativa (um texto de memórias), de modo a criar 

uma imagem que melhor representasse a mensagem que pretendia transmitir, a fim de 

convencer sobre a sua verdade/sinceridade. 

 

 

 
(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 92). Esse médico, responsável por publicitar a história de Barbin, 

retirou a referida parte, provavelmente por ter considerado, assim como atesta Foucault, que essas passagens não 

passavam de pormenores de descrições de angústias e temores, sem importância. 
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CAPÍTULO II – A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA/O HERMAFRODITA E SUA 

INTERLOCUÇÃO COM A HISTÓRIA DE HERCULINE/ABEL BARBIN 

 

O desnudamento interpretativo sobre os corpos e as sexualidades ao longo de contextos 

e períodos históricos demonstra uma gama diversa compreensiva, que possibilita questionar as 

ideias: de que existe biologicamente só homem ou mulher, e de que o desejo e o amor “normal” 

seriam manifestados somente pelo sexo oposto. Refletir sobre essas questões permite questionar 

esse arquétipo como o único e verdadeiro e também entender de que maneira o referido padrão 

foi construído. O sentido de perceber o desenvolvimento de tal construto é o de vislumbrar, nos 

próprios liames, as “falhas” de sua edificação, já que é incapaz de explicar as múltiplas matérias 

corpóreas, sexualidades e a formidável variedade de expressões humanas de sentir, amar e 

galgar o prazer sexual.  

Nesse sentido, o estudo do percurso compreensivo no intercurso temporal sobre a figura 

do intersexual, mais conhecido por longo período como hermafrodita, é demasiadamente 

elucidativo. O fato que torna a referida análise tão sedutora é justamente o caráter 

incompreensivo dos indivíduos em questão pelas categorias tidas culturalmente no ocidente 

como “normais”, feminino e masculino. Isso se constitui um convite atraentemente provocativo 

ao questionamento das pretensas e “indubitáveis verdades” que o ocidente criou sobre o sexo, 

as sexualidades e a normatização dos corpos e dos usos que se fazem dele.  

 

2.1 - As múltiplas concepções sobre a figura da/o hermafrodita  

 

Embebidos por uma vontade de explicar como surgiram as pessoas com dois sexos, os 

gregos da Antiguidade logo trataram de convocar a mitologia para a realização dessa tarefa. 

Criou-se a figura do andrógino, em cuja semântica (do grego andros, significando “homem”, e 

gynos, mulher) ocorre a dualidade necessária para criar um mito de origem para as pessoas com 

ambiguidade sexual. O sociólogo Jorge Leite Júnior ressalta que Platão, no livro O Banquete, 

escrito no século IV a.C.:  

  

[...] pela voz de Aristófanes, conta o mito grego dos andróginos. 
Segundo o autor, antigamente a natureza humana era composta de três seres: 

os machos, filhos do Sol, as fêmeas, filhas da Terra e os andróginos, filhos da 

Lua, que por sua vez era filha do Sol e da Terra. Todos tinham as formas 

arredondadas, como esferas, além de dois braços, duas pernas, dois genitais e 
uma cabeça com dois rostos opostos. A única diferença encontrada nos 
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andróginos, é que possuíam os dois sexos, um masculino e outro feminino.  

 Por tentarem fazer guerra contra os deuses, Zeus os castigou dividindo-
os em dois corpos distintos, cada um possuindo apenas um sexo, para assim 

enfraquecer-lhes. Depois, virou o rosto e agora o único sexo deles para trás, 

que passou a ser, a partir de então, a parte da frente do novo corpo, dando 

assim a oportunidade destes novos seres de procriarem durante a busca por 
sua metade perdida. Quando procuravam sua outra parte em alguém do sexo 

oposto ao seu, poderiam gerar descendentes e aumentar o número de fiéis para 

os deuses; quando faziam isto em alguém do mesmo sexo, obtinham satisfação 
e, assim acalmados, não se revoltariam novamente. Zeus também deixou um 

sinal para o homem lembrar-se de sua condição anterior e não se esquecer de 

seu castigo: o umbigo. Desta maneira, a humanidade atual descenderia de 

encontros sexuais motivados por uma frustrada busca por outra parte de si 
mesmo. (LEITE JR., 2011, pp. 34; 35)  

 

Leite Júnior (2011, p. 35) esclarece que o conceito de androgenia representa uma “divina 

e perdida união espiritual”. Logo, evoca a vivência de completude, que só era possível no 

mundo perfeito das ideias, onde haveria a união harmoniosa. Só que no “lugar” enganador das 

aparências onde se vive não se pode ter essa comunhão. Dessa forma, o andrógino seria a 

representação do “universo ideal”, “do que não somos e nem podemos mais ser: cada um de 

nós é, pois, uma metade de homem separada de seu todo”. (PLATÃO [1996] apud LEITE JR., 

2011, p. 36, grifos do autor)  

No parecer de Leite Júnior (2011), há uma coadunação indissociável da ideia do 

andrógino com a imagem do hermafrodita. “Para a representação concreta do andrógino 

platônico, foi fundamental a união deste com a figura explícita do hermafrodita da religiosidade 

popular grega”. (LEITE JR., 2011, p. 36)  

Em consonância com Leite Júnior, Mircea Eliade (1999) esclarece que, na Grécia, a 

androgenia estaria presente em diversas representações de divindades, como simbólico ideal da 

perfeição de uma “totalidade indivisa”. Para ele, a ideia da bissexualidade universal seria a 

consequência de uma representação da bissexualidade divina, enquanto exemplo e princípio de 

toda a existência, pautada no modelo de um ser sublime por sua completude e unidade. Nas 

teogonias gregas mais antigas, a androgenia enceta: 

 
[...] fórmulas míticas da totalidade primordial, que encerram todas as 

potestades e portanto todos os pares de opostos: caos e formas, trevas e luzes, 

virtual e manifestado, macho e fêmea, etc. Enquanto expressão exemplar da 

potência criadora, a bissexualidade ordena-se entre os princípios da divindade. 
Hera, engendrou sozinha, Efaístos e Tifeu, e essa deusa “deusa nupcial figura 

primeiro como andrógino. Em Ladranda, na Cária, adorava-se um deus 

barbudo com “seis mamas dispostas em triângulo sobre o peito”. Héracles, o 
herói viril por excelência, trocou suas vestes com Ônfale. Nos mistérios de 

Hércules Victor italiota, tanto deus quanto os iniciados estavam vestidos como 

mulheres; como mostrou bem Marie Delcourt, julgava-se que esse rito 
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“promovia a saúde, juventude, o vigor, a duração do ser humano e talvez até 

mesmo conferisse uma espécie de perenidade”. 
Em Chipre, venerava-se uma Afrodite barbuda, denominada Afrodito, 

e na Itália, uma Vênus calva. Quanto a Dionísio, era um deus bissexuado por 

excelência. [...] Originalmente, Dionísio, era imaginado como ser robusto e 

barbudo, duas vezes poderoso devido à dupla natureza. (ELIADE, 1999, pp. 
112; 113)  

 

Eliade (1999), por meio do estudo sobre as religiões e mitos, traceja uma análise deveras 

interessante ao salientar que não só a cultura grega, como também inúmeras outras convergiram 

para uma visão interpretativa positiva em relação à figura do andrógino. Segundo ele, a 

significativa difusão desse ser mítico, por vários contextos e espaços no decorrer da História,   

 
só pode ser explicada pelo fato de que esses mitos apresentavam uma 

imagem satisfatória da divindade, ou mesma da realidade última, enquanto 

totalidade indivisa, e, incitavam, ao mesmo tempo, o homem a aproximar-se 
dessa plenitude por ritos ou técnicas místicas de reintegração. (MIRCEA, 

1999, p. 112) 

                                                                                                           

Em uma das maiores referências mitológicas à figura da/o hermafrodita, isto é, no livro 

Metamorfoses, redigido entre 8 e 14 d.C., pelo escritor latino Ovídio, não se observa uma 

concepção tão positiva sobre esse ser. Nessa obra da mitologia conta-se a história do deus 

Hermafrodito (ou Hermafrodite). Narra-se que, da paixão entre Hermes (mensageiro dos 

deuses) e Afrodite (deusa da beleza e do amor), foi concebido Hermafrodito, que “unia a graça 

e a formosura de sua mãe com a virilidade e força de seu pai” (LEITE JR, 2011, p. 36). A 

venusticidade dele era tamanha, que um dia, ao se banhar em um lago, logo encantou uma ninfa 

aquática, Salmacis, que, ao ver aquele corpo nu em meio às águas, sentiu um súbito afeto. 

Movida por esse sentimento, ela implorou aos deuses para que unisse seu corpo ao do jovem 

deus pela eternidade. Atendendo a tal pedido, os deuses conectaram-nos em um só corpo, como 

uma figura dupla de homem e mulher. Dessa lenda, principiou-se o crédulo de que qualquer um 

que ousasse se banhar nas águas da fonte Salmacis seria transformada/o em uma/um 

hermafrodita. 

 Desse mito de origem da/o hermafrodito pode-se inferir que a questão corporal estava 

intrinsicamente relacionada aos papéis sociais de gênero masculino e feminino, neles foi 

construída toda uma ordenação da sociedade baseada em uma hierarquia social, na qual o 

homem era considerado superior à mulher. Leite Júnior, ao analisar o pensamento da crítica 

literária Marie Miguet, conclui: 

 

[...] para Hermafrodito a união ao corpo feminino é sinônimo de 

queda, desgraça e inferiorização através da divisão e enfraquecimento de seus 
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atributos antes unicamente masculinos. Ele transforma-se em um meio 

homem, pois também torna-se uma meia mulher. Já para a ninfa, a união não 
só é motivo de prazer pelo não afastamento do amado, mas também é causa 

de um incremento de poder e reconhecimento, pois agora ela também se torna 

um meio homem. (LEITE JR., 2011, p. 36)  

 

Em consonância a esse pensamento, Santos (2012) informa que, para Aristóteles, “o 

hermafroditismo era a condição de existência de um sexo extra, não funcional, a somar, como 

um tumor, ao verdadeiro sexo, funcional” (SANTOS, 2012, p. 12). Caso o sexo “predominante” 

fosse feminino, a pessoa era considerada um ser inferior, já que a genitália masculina era vista 

como superior. Segundo Alice Dreger (1998), o referido filósofo grego descrevia as mulheres 

como homens monstruosos e subdesenvolvidos, mal constituídas pela ausência de um calor 

essencial que o homem detinha. Acreditava-se que calor masculino permitia a formação de um 

ser completo e perfeito, já que estimulava para fora a saída do falo, e não era tal qual a vagina, 

uma gônada mal-acabada, que não conseguira evoluir para “estágio peniano”.  

Dreger (1998) também esclarece que, além de a mulher ser considerada inferior ao 

homem, foi também responsabilizada pelo nascimento de uma pessoa hermafrodita. Pensava-

se que hermafroditas tinham partes de sexo extra (genitais) adicionadas aos seus únicos sexos 

“verdadeiros” por meio de uma contribuição generativa excessiva de matéria por parte da mãe. 

“O hermafrodismo nesta linha de pensamento aristotélica era, portanto, como dedos extras ou 

mamilos, na medida em que representava uma superabundância de material generativo”. 

(DREGER, 1998, p. 32, tradução minha)  

Se, na teoria de Aristóteles, pensava-se que a/o hermafrodita era um ser com duplo 

sexual, na dos escritores hipocráticos acreditava-se que era um sexo intermediário. Nesse último 

pensamento havia a concepção de que o sexo “existia ao longo de uma espécie de contínuo do 

macho extremo para a fêmea extrema e a hermafrodita, portanto, era um demônio que estava 

no meio”. (DREGER, 1998, p. 32, tradução minha) 

Observa-se, tanto nos escritores hipocráticos como no pensamento aristótelico, ainda 

que partam de concepções discrepantes sobre a/o hermafrodita, há uma certa aproximação de 

concepção, no sentido de ser vista/visto como uma espécie de pessoa fruto de algum erro e/ou 

pecado. Como punição, a ordenação social considerada “certa” e “verdadeira” (de que só 

existem homens ou mulheres) era desestabilizada.  

Nesse sentido, Leite Júnior (2011) informa que a união dos dois sexos sobre um mesmo 

corpo infligia uma ordenação social que desorganizava “um mundo com papéis bem distintos 

e claramente delimitados, arriscando, pela proximidade perigosa entre os sexos, seus valores e 

lugares sociais, o retorno ao imaginado caos social [...]” (LEITE JR., 2011, p. 37).  Dessa forma, 
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a desorganização causada pela figura do hermafrodita representava a punição por algum desvio 

cometido, seja por um elemento mais singular, como a família, quanto por um coletivo, o da 

então criada burocracia estatal. (LEITE JR., 2011) 

Pode-se vislumbrar como a figura com dois sexos já povoava o imaginário social há 

demasiado tempo em diversos lugares. É, porém, na figura que Ovídio descreve sobre o 

Hermafrodito, esse deus sob a metáfora de um corpo símbolo da “decadência humana”, que foi 

construída à imagem da/o hermafrodita no recém-nascido cristianismo.  

 

2.2 – A/O hermafrodita na Idade Média: um erro de Deus?  

 

A bíblia, no livro de Gênesis, diz que no princípio criou Deus, a sua semelhança, homem 

e mulher (GÊNESIS, 1:27). Nesse ínterim, talvez tenha se esquecido, o criador, de mencionar 

outro ser: o intersexual, conhecido até metade do século XIX somente pela denominação de 

hermafrodita. Esse suposto “erro” divino, o do esquecimento de fazer menção às pessoas com 

ambos os sexos no texto bíblico de Gênesis, ocasionou uma confusão às “pobres” mentes 

humanas, que de suas ignorâncias legaram àqueles ininteligíveis a lógica criacionista (homem 

ou mulher) e, não só o olhar da abjeção, mas toda a violência (física e simbólica) que insurge 

do medo do que é desconhecido. 

Todavia, as referidas “pobres” mentes humanas talvez tenham se esquecido de ler 

atentamente o texto bíblico de Gênesis. Marie Miguet (2005), no verbete sobre andróginos no 

Dicionário de mitos literários, esclarece que há algumas intepretações na cultura judaico-cristã 

sobre uma figura, o Adão Cadmon, que porta em sua matéria corpórea tanto o feminino como 

o masculino. Por exemplo, Leite Júnior (2011) esclarece que há passagens bíblicas a suscitar 

tais inquietações em alguns estudiosos, como essa:   

 

Disse também Deus: Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança, o qual presida   peixes do mar, às aves do céu, às bestas, e a todos 

os répteis, que se movem sobre a terra, e domine em toda a terra. E criou Deus 

o homem à sua imagem: Fê-lo à imagem de Deus, e criou-os macho e fêmea. 
Em outra tradução desta parte final (Gênesis 1:27): Criou Deus, pois, o homem 

à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Este é o 

trecho que, narrando a criação de um ser homem e mulher, inspirará as idéias 

tanto do Adão Cadmon judeu quanto do Cristo andrógino, ao resgatar depois 
de ressuscitado a dignidade perdida do Adão cristão. (LEITE JR., 2011, p. 42, 

grifos do autor)  
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Observe-se o grifo realizado pelo próprio autor. Deus criou, a sua semelhança, homem 

e mulher. Pode-se interpretar que o Criador fez a um mesmo corpo, uma figura que fosse 

simultaneamente masculina e feminina.   

Não se pode esquecer que as compreensões sobre um documento histórico, como a 

bíblia, também podem ter mais de um olhar interpretativo. Isso pode indicar que talvez o 

Criador não tenha sido tão relapso em seu esquecimento sobre a criação do ser hermafrodita, 

no livro de Gênesis, ao retratar os mitos da criação.  

Na verdade, o que importa observar aqui não é necessariamente se há ou não menção 

ao hermafrodita no texto bíblico de Gênesis, e sim perceber como foram delineados os 

significados sobre essa personagem. Essa tarefa está imbricada em jogos de interesses que 

demarcam as instâncias de um determinado lugar e período histórico – neste estudo é, 

sobretudo, o ocidente oitocentista - que reivindica para si um poder. Este perpassa a vida dos 

sujeitos de tal forma, que é capaz não apenas de atribuir significados às vidas e às corporeidades 

das pessoas. Ao usá-las, esse poder consegue gerenciar toda uma gama de variedades de 

existências individuais, pois se utiliza da estratégia cujo objetivo “benévolo” seria cuidar de 

todo o corpo social para que este se mantivesse sempre são.  

À vista disso, se, na Antiguidade, já se podia observar a construção de um olhar 

depreciativo sobre a/o hermafrodita, foi no período medieval que essa visão pejorativa foi 

“aprimorada”.  Infelizmente, tais indivíduos foram vistos odiosamente e, por conta disso, foram 

condenados de forma cruel pela incompreensão social sobre a condição biológica da 

constituição dos seus corpos, delineados pela própria natureza, e não por algo de ruim que 

haviam feito.  

 Foucault (2001) esclarece que “na Idade Média, e até o século XVI (até pelo menos o 

início do século XVII também)”, as/os hermafroditas, por serem [...] considerados monstros 

“foram “executados, queimados, suas cinzas jogadas ao vento” (FOUCAULT, 2001, p. 83). 

Não foram poucos os casos de relatos de hermafroditas condenadas/condenados à fogueira. A 

relação satânica foi a alegação comumente usada para aplicar essa triste sentença. Consideradas 

monstruosidades, predominava a ideia de que as pessoas que tinham ambos os sexos detinham 

tal condição em decorrência de relações que mantinham com o diabo: 

 

Já considerados funestos e maus presságios desde a Antiguidade, os 

ditos hermafroditas, andróginos ou quaisquer pessoas com “deformidades”, 
ambigüidades ou alterações físicas passam a ser vistas, desde a baixa Idade 

Média, como essencialmente malignas pois sua origem não pode ter outra 

causa que a de encontros, castigos, pactos ou acordos com Satã. (LEITE JR, 
2011, p. 40)  
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Ao corroborar esse fato, Foucault (2001) informa o caso de um indivíduo em Dôle, na 

França, cujo corpo foi lançado às chamas pelo simples fato de ter nascido hermafrodita:  

 

De fato, encontramos, bem no fim do século XVI, por exemplo, em 
1599, um caso de punição de um hermafrodita, que condenado como 

hermafrodita e, ao que parece, sem que houvesse nada além do fato de ele ser 

hermafrodita. Ele morava em Dôle e, após um exame, os médicos concluíram 
que, de fato, aquele indivíduo possuía dois sexos, e que só podia possuir dois 

sexos porque tivera relações com Satanás e que as relações com Satanás é que 

haviam acrescentado a seu sexo primitivo um segundo sexo. Torturado, o 
hermafrodita de fato confessou ter tido relações com Satanás e foi queimado 

vivo em Dôle, em 1599. É esse, parece-me, um dos últimos casos em que 

encontramos um hermafrodita queimado por ser hermafrodita. (FOUCAULT, 

2001, p. 84) 
 

 

Matar as pessoas hermafroditas não significava somente eliminar a encarnação de uma 

forma maligna na Terra, tal qual acreditava a sociedade da época, mas, sobretudo, constituía-se 

uma ação preventiva para alçar o bem maior: “evitar que o demônio e seus frutos desorganizem 

o frágil e constantemente ameaçado reino de Deus sobre a terra”. (LEITE JR., 2011, p. 40)  

Conforme Leite Júnior (2011), a partir da baixa Idade Média as/os hermafroditas não 

eram tidas/tidos somente como as pessoas que mantinham relações com o diabo, também eram 

consideradas/os o próprio demônio. Esses seres começam a ser apresentadas/os “muitas vezes 

como possuindo pênis e seios femininos em um só corpo”. (LEITE JR., 2011, p. 42)  

Ao povoar o imaginário social medieval, a religiosidade cristã auxiliou a criar um 

universo místico sobre esse sujeito, sobrelevado pelo misto de curiosidade, desejo de conhecer 

e medo do que era diferente, e assim, por sua vez, considerado estranho. Criou-se um simbólico 

satânico para explicar as origens das pessoas com ambiguidade sexual, por isso tornou-se 

importante eliminá-las. 

Observa-se que, derivados desse temor do desconhecido, do que consideravam 

estranhas/os, as/os hermafroditas, foram criados significados sobre as matérias corpóreas desses 

últimos sujeitos que detinham o poder capaz de ceifar uma vida. Se, na Idade Média, a palavra 

de ordem foi, muitas vezes, a de eliminar aqueles que não se enquadravam nos padrões de 

normalidade, no final do século XVIII e sobretudo no XIX buscou-se corrigir, ao enquadrar as 

pessoas com ambiguidade sexual ou com difícil definição em um só sexo, a uma genitália 

considerada “verdadeira”. Tudo era feito para garantir a égide da ordenação social considerada 

normal, para que nada pudesse desorganizar os padrões que se concebiam certos e absolutos.  
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2.3 - Idade Moderna: a construção da ideia do monstro social 

 

É pertinente compreender como foi traçada a formulação da construção do monstro a 

partir dos parâmetros de normalidade e anormalidade criados e fundamentados sobretudo pela 

medicina do século XIX, mas aceitos como verdades por toda sociedade, tanto que ainda 

influenciam as concepções sociais contemporâneas, principalmente no que tange à sexualidade. 

Sobre esse último aspecto, as pessoas classificadas hermafroditas foram um dos alvos 

contundentes do olhar abjeto. Tiveram as vidas e matérias corpóreas invadidas, vasculhadas e 

esmiuçadas, tudo para que fosse produzido cada vez mais saber e, simultaneamente, poder para 

corrigir e controlar os corpos e os modos considerados adequados. Tudo isso a favor de 

preservar e gerenciar a ordenação social baseada no padrão sexual binário (feminino e 

masculino), que faz parte de uma égide de poder cultural, no qual um de seus pressupostos é a 

estruturação e modelação das sexualidades a partir da lógica identitária binária, as únicas 

socialmente aceitáveis como verdadeiras e, consequentemente, normais. 

 

2.3.1 - A construção da figura do monstro 

 

As contribuições do médico e filósofo francês, Georges Canguilhem (2009), na obra O 

normal e o patológico, são oportunas para compreender a construção da figura do monstro no 

campo das ciências médicas. A “chave” para o referido entendimento adveio, na verdade, 

conforme o estudioso supracitado, de um equívoco etimológico interpretativo, que aproximou 

os termos anormal e anomalia: 

  
O Vocabulaire de Lalande explica que uma confusão de etimologia 

contribuiu para essa aproximação de anomalia e anormal. Anomalia vem do 

grego anomalia, que significa desigualdade, aspereza; omalos designa, em 
grego, o que é uniforme, regular, liso; de modo que anomalia é, 

etimologicamente, anomalos, o que é desigual, rugoso, irregular, no sentido 

que se dá a essas palavras, ao falar de um terreno. Ora, freqüentemente (sic) 
houve enganos a respeito da etimologia do termo anomalia derivando-o não 

de orna-los, mas de nomos, que significa lei, segundo a composição a-nomos. 

Esse erro de etimologia encontra-se, precisamente, no Dictionnaire de 
médecine de Littré e Robin. Ora, o nomos grego e o norma latino têm sentidos 

vizinhos, lei e regra tendem a se confundir. (GAGUILHEM, 2009, p. 50, 

grifos do autor)  

 

Canguilhem (2009) afirma que a inquietação suscitada pela indagação do que se 

constitui anormal advém, primeiramente, de certa “perturbação” do que se concebe como uma 

norma. Destarte, só se pode estabelecer o que é normal depois que há uma desestabilização 
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provocada pela inteperlação proveniente do anormal. Só depois do incômodo suscitado por tal 

inquirição principiam-se as edificações para a construção de um padrão, isto é, de um parâmetro 

ideal regulamentador, a fim de estipular uma espécie de “essência natural” pautada em uma 

generalidade observável, que ficou conhecida como normal. Esse termo, na verdade, tornou-se 

a nomenclatura “oficial” do modelo referencial, criado para classificar os organismos como 

patológicos ou não.  

 
O Dictionnaire de médecine de Littré e Robin define o normal do 

seguinte modo: normal (normalis, de norma, regra), que é conforme à regra, 

regular.[...] O Vocabulaire technique et critique de la philosophie de Lalande 
é mais explícito: é normal, etimologicamente — já que norma significa 

esquadro —, aquilo que não se inclina nem para a esquerda nem para a direita, 

portanto o que se conserva em um justo meio-termo; daí derivam dois 
sentidos: é normal aquilo que é como deve ser; e é normal, no sentido mais 

usual da palavra, o que se encontra na maior parte dos casos de uma espécie 

determinada ou o que constitui a média ou o módulo de uma característica 

mensurável. […] esse equívoco foi facilitado pela tradição filosófica realista 
segundo a qual toda generalidade é indício de uma essência, toda perfeição, a 

realização de uma essência e, portanto, uma generalidade observável de fato 

adquire o valor de perfeição realizada, um caráter comum adquire um valor 
de tipo ideal. Assinalamos, enfim, uma confusão análoga em medicina, em 

que o estado normal designa, ao mesmo tempo, o estado habitual dos órgãos 

e seu estado ideal, já que o restabelecimento desse estado habitual é o objeto 

usual da terapêutica. (CANGUILHEM, 2009, p. 48, grifos do autor)  
 

Em consonância com Canguilhem, G. Prodi (1994) escreve na Enciclopédia Einaudi 

que a normalidade é imposta pela existência biológica. Nesse sentido, é importante estabelecer 

uma norma estipulada como um conjunto de parâmetros e de situações, os quais permitem 

classificar, por meio da mediação da avaliação estatística e mecânica, as leis que ditam o que 

se constitui normal.  

Infere-se, portanto, que a lei é ditada pela biologia (a natureza). O problema, mesmo 

estabelecida a norma (a lei) por meio desse parâmetro, almejando um suposto tipo de perfeição, 

que se acreditava angariar pelo empirismo e objetivismo, ainda é um modelo ideal. Por meio 

dele criam-se códigos culturais só livremente utilizáveis e legitimados, caso norteados por esses 

esquemas representativos. (PRODI, 1994)  

O zoologista francês I. Geoffroy Saint- Hilaire, uma das figuras centrais para a 

caracterização do que era considerado monstro nos oitocentos, defendia que todos os 

organismos vivos estavam submetidos às leis da natureza. Logo, “[q]ualquer desvio do tipo 

específico ou, em outras palavras, qualquer particularidade orgânica apresentada por um 

indivíduo comparado com a grande maioria dos indivíduos de sua espécie, de sua idade, de seu 



77 
 
 

sexo, constitui o que se pode chamar uma Anomalia (sic)”. (SAINT-HILAIRE apud 

CANGUINLHEM, 2009, p. 51)  

Ao traçar o significado de anomalia, Saint- Hilaire considerava necessário distingui-la 

da monstruosidade. A partir de um sistema classificatório estatístico, as anomalias eram 

mensuradas de acordo com níveis de gravidade e de complexidade, que prosseguiam da mais 

simples à mais complexa40. A fronteira entre o normal e o patológico estaria na diferença 

quantitativa que caracteriza um organismo, isto é, no excesso ou na exiguidade das funções 

consideradas normais para mantê-lo vivo. (CANGUILHEM, 2009)  

Entre as categorizações, ponderava as monstruosidades como as “anomalias muito 

complexas, muito graves” que tornavam “impossível ou difícil a realização de uma ou de várias 

funções, ou produzem, nos indivíduos por elas afetados, uma conformação viciosa muito 

diferente da que sua espécie geralmente apresenta”. (SAINT-HILAIRE apud CANGUILHEM, 

2009, p. 51) 

Ao seguir uma linha de pensamento parecida com a de Canguilhem (2009), Foucault 

(2001), ao elucubrar sobre o que representa a figura do monstro, esclarece que, no período 

compreendido da Idade Média ao século XVIII, este era considerado a pessoa que transgredia 

os limites da natureza. O abjeto é aquele que “une”, em um mesmo corpo o que não pode ser 

concebido como natural, ou seja, é:  

 

É o misto de dois reinos, o reino animal e o reino humano: o homem 

com cabeça de boi, o homem com pés de ave — monstros. É a mistura de duas 

espécies, é o misto de duas espécies: o porco com cabeça de carneiro é um 
monstro. E o misto de dois indivíduos: o que tem duas cabeças e um corpo, o 

que tem dois corpos e uma cabeça, é um monstro. É o misto de dois sexos: 

quem é ao mesmo tempo homem e mulher é um monstro. É um misto de vida 
e de morte: o feto que vem à luz com uma morfologia tal que não pode viver, 

mas que apesar dos pesares consegue sobreviver alguns minutos, ou alguns 

dias, é um monstro. Enfim, é um misto de formas: quem não tem braços nem 
pernas, como uma cobra, é um monstro. (FOUCAULT, 2001, p. 79)  

 

 
40 Conforme Canguilhem, as anomalias foram divididas por I. Geoffroy Saint- Hilaire “em Variedades, Vícios de 

conformação, Heterotaxias e Monstruosidades. As Variedades são anomalias simples, leves, que não colocam 
obstáculo à realização de nenhuma função e que não produzem deformidade; por exemplo: um músculo 

supranumerário, uma artéria renal dupla. Os Vícios de conformação são anomalias simples, pouco graves do ponto 

de vista anatômico, e que tornam impossível a realização de uma ou várias funções ou produzem uma deformidade; 

por exemplo, a imperfuração do ânus, a hipospadia, o lábio leporino. As Heterotaxias, termo criado por Geoffroy 

Saint-Hilaire, são anomalias complexas, aparentemente graves do ponto de vista anatômico, mas que não impedem 

função alguma e não são aparentes externamente; o exemplo mais notável, apesar de raro, é, segundo Geoffroy 

Saint-Hilaire, a transposição completa das vísceras, ou situs inversus. Sabe-se que a dextrocardia, apesar de rara, 

não é um mito” (SAINT-HILAIRE apud CANGUILHEM, 2009, p. 51, grifos do autor). Por último, as 

Monstruosidades, que foram consideradas as mais complexas e, por sua vez, as mais graves. (CANGUILHEM, 

2009).  
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Enquanto tenta desvencilhar-se do universo fantasista da Idade Média, a medicina 

oitocentista, conforme Canguilhem (2009), vai convocar para si diversas técnicas usadas, a fim 

de angariar status científico para a sua área de conhecimento. Com o argumento da objetividade, 

estabeleciam-se as tais leis “naturais” – as quais logo se tornaram sinônimos de “normais” – 

que serviam de parâmetro para qualificar o que se concebia como normal, anormal e, dentro 

dessa última categorização, o monstro. 

A construção dessas padronizações – tal qual a do já mencionado Saint- Hilaire - 

segundo Canguilhem (2009), tinha na teoria comtiana o pilar de sustentação. Em um tom 

depreciativo, as teorias sobre o normal e o patológico, fundamentadas no pensamento de Comte, 

são criticadas por Canguilhem, o qual alega sobre a necessidade que elas têm de tudo quererem 

objetivar, quantificar e estabelecer leis, de modo a recair em “ledo” engano, pois: 

 
Quando se fala em anomalias, não se pensa nas simples variedades 

que são apenas desvios estatísticos, mas nas deformidades nocivas ou mesmo 

incompatíveis com a vida, ao nos referirmos à forma viva ou ao 

comportamento do ser vivo, não como a um fato estatístico, mas como a um 
tipo normativo de vida. (CANGUILHEM, 2009, p. 53) 
 

Para Canguilhem (2009), a concepção do normal não é propriamente científica. O saber 

derivado da tentativa de estabelecer as diferenças entre a normalidade e a anormalidade, 

segundo ele, não provinha de um conhecimento que pudesse se dizer exatamente “confiável”, 

no sentido de se conseguir, tal qual se pretendia, comprovar algo por um procedimento 

experienciável. A avaliação da medicina advinha mais de um universo de valores sociais 

predominantes de determinada época, que permeava tanto a pessoa acometida por uma mazela 

como também o próprio médico, do que de uma ciência realmente objetiva e verificável. 

Logo, o que se concebe como normal tem uma função mais normativa do que científica 

(CANGUILHEM, 2009). Para Foucault (2008), o referido conceito é sempre mediado por uma 

instituição clínica, na qual a normatividade principal é edificada pela medicina, que não deveria 

ser vista, segundo Canguilhem (2009), como uma ciência, mas como técnica indispensável à 

produção de tal normatividade, sobretudo no que tange à questão biológica. Em concordância 

com Canguilhem (2009), Foucault afirma que o normal, entendido enquanto norma,  

 

[...] traz consigo ao mesmo tempo um princípio de qualificação e um 
princípio de correção. A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao 

contrário, ela está sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de 

transformação, a uma espécie de poder normativo”. (FOUCAULT, 2001, p. 

62)  
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Não obstante, Foucault (2001) amplia a análise empreendida por Canguilhem (2009), 

ao afirmar que a normatização não ficou, sobretudo no século XIX, restrita ao âmbito somente 

do campo da biologia e da criação de suas pretensas leis, que a medicina tanto queria 

estabelecer. Envolveu toda uma técnica política e social, de saberes discursivos, produzidos por 

relações de um determinado contexto espaço-temporal, que condicionaria os indivíduos a uma 

normalização. A concepção sobre a figura dos monstros, por exemplo, transpassou a questão 

da transgressão do limite só do “natural”. A ‘“violação” questiona, assim, certa suspensão da 

lei civil, religiosa ou divina” (FOUCAULT, 2001, p. 79). Dessa forma, 

  
          Só há monstruosidade onde a desordem da lei natural vem tocar, abalar, 
inquietar o direito, seja o direito civil, o direito canônico ou o direito religioso. 

É no ponto de encontro, no ponto de atrito entre a infração à lei-quadro, 

natural, e a infração a essa lei superior instituída por Deus ou pelas sociedades, 

é nesse ponto de encontro de duas infrações que vai se assinalar a diferença 
entre a enfermidade e a monstruosidade. A enfermidade é, de fato, algo que 

também abala a ordem natural, mas não é uma monstruosidade, porque a 

enfermidade tem seu lugar no direito civil e no direito canônico. O enfermo 
pode não ser conforme à natureza, mas é de certa forma previsto pelo direito. 

Em compensação, a monstruosidade é essa irregularidade natural que, quando 

aparece, o direito é questionado, o direito não consegue funcionar. O direito é 
obrigado a se interrogar sobre seus próprios fundamentos, ou sobre suas 

práticas, ou a se calar, ou a renunciar, ou a apelar para outro sistema de 

referência, ou a inventar uma casuística. “No fundo, o monstro é a casuística 

necessária que a desordem da natureza chama no direito”. (FOUCAULT, 
2001, pp. 79; 80) 

 

 Na fronteira do liame do “impossível com o proibido” nasceram os contornos 

delineativos da imagem do monstro. Este se constituiu figura de exceção, cuja existência foi 

concebida como uma mácula que fere, conforme Foucault (2001), dois princípios fundamentais 

de leis: a biológica e a jurídica. 

 
O contexto de referência do monstro humano é a lei, é claro. A noção 

de monstro é essencialmente uma noção jurídica – jurídica, claro no sentido 

lato do termo, pois o que define monstro é o fato de que ele constitui, em sua 
existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da 

sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é, num registro duplo, 

infração às leis em sua existência mesma. O campo do aparecimento do 

monstro é, portando, um domínio que podemos dizer “jurídico-biológico”. Por 
outro lado, nesse espaço, o monstro aparece como um fenômeno ao mesmo 

tempo extremo e extremamente raro. Ele é o limite, o ponto de inflexão da lei 

e é, ao mesmo tempo, a exceção que só se encontra em casos extremos, 
precisamente. Digamos que o monstro é o que combina o impossível com o 

proibido. (FOUCAULT, 2001, pp. 69; 70) 

 

O monstro, uma vez que se forma tal qual uma espécie de infração à ordem da natureza, 

também se torna, ao mesmo tempo, um enigma jurídico. Há uma crescente “atuação da norma, 
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às expensas do sistema jurídico da lei” (FOUCAULT, 1988, p. 134). Foucault (1988) ressalta 

que antes do final do século XVIII começa acontecer uma mudança. O ato de matar, por 

exemplo, que simbolizava o poder do soberano, foi “cuidadosamente recoberta pela 

administração dos corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 1988, p. 134). A 

morte, então, torna-se o último recurso. A partir desse momento jurídico, galga tamanha 

importância, nesse sentido, que se torna um poder capaz de:  

 
[...] qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que se manifestar 

em seu fausto mortífero; não tem que traçar a linha que separa os súditos 

obedientes dos inimigos do soberano, opera distribuições em torno da norma. 
[...] a lei funciona cada vez mais num contínuo de aparelhos (médicos, 

administrativos etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras. Uma sociedade 

normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na 
vida. Por referência às sociedades que conhecemos até o século XVIII, nós 

entramos em uma fase de regressão jurídica; as Constituições escritas no 

mundo inteiro a partir da Revolução francesa os Códigos redigidos e 

reformados, toda uma atividade legislativa permanente e ruidosa não devem 
iludir-nos: são formas que tomam aceitável um poder essencialmente 

normalizador. (FOUCAULT, 1999, pp.134; 135)  

 

A tamanha vontade do jurídico em saber cada vez mais, com o objetivo de gerenciar a 

vida das pessoas, amparado pelas pretensas anuências da razão, mostrava-se deveras confuso 

em muitos casos “inesperados” da natureza. Esta, como uma espécie de “jogo”, tornava-se tenaz 

em provocar o suposto racionalismo do jurídico, incapaz de responder às diversas questões da 

vida, dessa tal natureza, que “teimava” em colocar dúvidas a esse querer estabelecer normas 

sociais com argumentos biológicos. No direito, por exemplo, há uma série de discussões, 

cerceadas de casos, que parecem se constituir problemas insolúveis, como o dos gêmeos 

siameses:  

 

Quando nasce um monstro com dois corpos, ou com duas cabeças, 

deve receber um ou dois batismos? Deve-se considerar que o casal teve um 
filho ou dois? Descobri vestígios (mas infelizmente não pude saber onde 

estavam as peças do caso, do processo, nem como seria possível sabê-lo) da 

história de dois irmãos siameses, um dos quais havia cometido um crime, e o 

problema era saber se era para executar um ou os dois. Se se executasse um, 
o outro morria; mas, se se deixasse o inocente viver, tinha-se de deixar o outro 

viver. É aí que aparece efetivamente o problema da monstruosidade. 

(FOUCAULT, 2001, p. 80)  
 

A incapacidade de uma sociedade entender as pessoas que se pensava transgredir os 

“limites da natureza” acarretou na criação de todo um aparato tecnológico jurídico, 

representativo de um grande entrave na vida desses indivíduos. Criou-se uma ciência defensora 

da ideia de que eles possuíam em sua própria “essência” uma monstruosidade, capaz de originar 
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uma conduta criminosa (FOUCAULT, 2001). Estabeleceu-se, portanto, uma ligação intrínseca 

da anormalidade com a criminalidade: 

                      
A questão do ilegal e a questão do anormal, ou ainda, a do criminoso 

e a do patológico, passam portanto a ficar ligadas, e isso não se dá a partir de 

uma nova ideologia própria, nem de um aparelho estatal, mas em função de 
uma tecnologia que caracteriza as novas regras da economia do poder de 

punir. (FOUCAULT, 2001, pp. 114; 115) 

 
 

O que foi tido como monstruosidade provocou “desordem” do que é visto como uma 

norma da natureza, isso abala as égides das “verdades” e envolve as relações sociais como um 

todo. Para não desestabilizar a ordem estabelecida socialmente, foram naturalizadas ideias, na 

verdade, construídas mais por instâncias de poder. Aqui analisou-se, mais especificamente, a 

medicina e o jurídico, todavia o campo analítico sobre essa questão é bem mais amplo. Tinha 

como objetivo, desse modo, imputar determinado modo de pensar e conceber, repleto mais de 

valores próprios de uma época e de determinada sociedade – a ocidental -, do que de um campo 

de saber realmente científico e supostamente objetivo.  

O grande incômodo que parece, ao mesmo tempo, não só inquietar, mas também incitar 

Canguilhem (2009) a criticar a medicina que se estabeleceu no Ocidente, a partir do século 

XIX, com o pretenso objetivo de reestabelecer uma ordem natural das “coisas”, ao tentar, por 

exemplo, corrigir os corpos considerados anomalias ou, pior, monstruosidades, foi porque, 

nesse processo, as relações que deveriam ser pautadas pela humanidade tornaram-se, 

paradoxalmente, mais desumanas.  

Conforme Foucault (2001), infelizmente, percebe-se que esse processo de 

desumanização não se restringiu à medicina. No século XIX, houve uma verdadeira 

engrenagem de todos os “setores” da sociedade para os controles de anomalia, que “deveria 

precisamente organizar, codificar, articular umas sobre as outras essas instâncias de saber e 

essas instâncias de poder que, no século XVIII, funcionam em estado disperso”. (FOUCAULT, 

2001, p. 77). Para Foucault:  

 

[...] a revolução burguesa não foi simplesmente a conquista, por uma 
nova classe social, dos aparelhos de Estado constituídos, pouco a pouco, pela 

monarquia absoluta. Ela também não foi simplesmente a organização de um 

conjunto institucional. A revolução burguesa do século XVIII e início do 

século XIX foi a invenção de uma nova tecnologia do poder, cujas peças 
essenciais são as disciplinas. (FOUCAULT, 2011, p. 109) 

 

Amedrontadas pela própria debilidade em entender tais “transgressões” advindas 

próprias da natureza, que deveria ser perfeita, as instâncias de poder (medicina e judiciário) 
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foram imputadas a corrigir o que não podiam compreender, disciplinando corpos, por exemplo, 

de acordo com o que foi construído como um padrão de normalidade. Esse querer estabelecer 

a ordenação social por meio de uma norma, muitas vezes, objurga e marginaliza de forma cruel 

os que não se enquadram nessas pretensas leis, como foi o caso das/os hermafroditas.  

 

2.3.2 - O medo de um “monstro” específico: a/o hermafrodita 

 

A adjetivação de monstruosidade foi a caracterização principal imputada ao andrógino 

ou hermafrodita, pois acompanhou-a/o por um longo período: desde a Antiguidade até o século 

XIX. Esse interesse que perdurou durante tanto tempo, no parecer de Foucault (2011), deve-se 

ao fato de que, no “reino das monstruosidades”, a/o hermafrodita foi o que mais se destacou:  

 
[...] na Idade Clássica, é um terceiro tipo de monstro que, na minha 

opinião, é privilegiado: os hermafroditas. Foi em torno dos hermafroditas que 

se elaborou, em todo caso que começou a se elaborar, a nova figura do 

monstro, que vai aparecer no fim do século XVIII e que vai funcionar no início 
do século XIX. (FOUCAULT, 2001, p. 83)  

 

Por figurar no lugar mais alto no panteão dos monstros, segundo Foucault (2011), o 

hermafrodita configura-se um ser perigoso ao projeto político e social que começa a ser 

implantado a partir do século XVIII. Por exemplo, dentre as pessoas tidas como 

monstruosidades, a/o hermafrodita era uma das que mais inquietavam o sistema jurídico, pois 

sua anatomia confundia os saberes dos “homens da lei”, cuja premissa era de “justiça” baseada 

em condenar a/o hermafrodita, não só sob a visão da objurgação, como também com uma 

concepção “complementar”, a da criminalidade, que lhes agravava ainda mais a situação.  

 

Durante muito tempo os hermafroditas foram considerados 
criminosos, ou filhos do crime, já que sua disposição anatômica, seu próprio 

ser, embaraçava a lei que distinguia os sexos e prescrevia sua conjunção. 

(FOUCAULT, 1988, p. 85)  

 

 “Questionando e subvertendo os limites estabelecidos entre homem e mulher, 

masculino e feminino, homo e heterossexualidade, surge no século XIX” (LEITE JR., 2012, p. 

565) a/o hermafrodita, tornando, assim, imperativo traçar os limites entre o feminino e 

masculino. Para isso, o Estado moderno implementou todo um aparato tecnológico para a 

identificação do indivíduo, como registro civil. A responsabilidade de imputar o sexo à criança 

ficou a cargo das ciências, em especial, da medicina.  
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É também a partir das últimas décadas do século das Luzes que os 

médicos conceitualizam e promovem a diferenciação dos sexos, perenizada 
pelo Estado a partir do registro do recém-nascido, que se declina 

exclusivamente em sexo masculino ou feminino. O código napoleônico de 

1804, que certificava das regras do estado civil de um indivíduo como 

princípio da desigualdade dos sexos, testemunha estas evoluções e inaugura o 
século da sistematização do dimorfismo sexual biológico e cultural. 

(HOUBRE, 2009, p. 29)  

 

A medicina galga importância a partir do Renascimento. É nesse período que aparecem 

“os primeiros tratados humanos com viés do que mais à frente viria a se constituir nossa ciência 

moderna” (LEITE JR., 2011, p. 62). Houbre (2009) e Leite Júnior (2011) informam que um dos 

mais importantes deles é o do cirurgião francês Ambroise Paré, cujo livro intitulado Des 

monstres et prodiges, de 1575, tornou-se um dos pilares para a construção do discurso sobre os 

monstros, em especial, a/o hermafrodita.  

A historiadora Gabrielle Houbre (2009, p. 21) salienta que a obra do referido médico 

está desligada “de toda referência a Deus e ao Diabo”. A afirmativa da pesquisadora, contudo, 

parece não estar de todo certa. Ainda é perceptível observar o místico religioso como uma das 

matrizes explicativas para o surgimento da/o hermafrodita. Ao tentar entender a causa do 

aparecimento desses indivíduos, o médico Ambroise Paré enumera as possíveis razões: 

 

[...] as causas dos monstros são várias. A primeira é a glória de Deus. 
A segunda, sua cólera. Terceira, a quantidade excessiva de sêmen. Quarta, sua 

quantidade insuficiente. Quinta, a imaginação. Sexta, a estreiteza ou o 

reduzido tamanho da matriz. Sétima, o modo inadequado de sentar-se da mãe 

que, em estado de grávida, permanece sentada durante longo tempo com as 
coxas cruzadas ou apertadas contra o ventre. Oitava, por queda ou golpe dado 

contra o ventre da mãe estando ela grávida. Nona, por enfermidades 

hereditárias ou acidentais. Décima, por podridão ou corrompimento do sêmen. 
Décima primeira, por mistura ou cruzamento de sêmen. Décima segunda, 

devido a ser enganado pelos malvados mendigos itinerantes. E décima 

terceira, pelos demônios ou diabos. (PARÉ, 2000, apud LEITE JR., 2011, p. 

62)  

 

Além de Ambroise Paré, no século XVI, por influência do Humanismo, é possível 

perceber como as explicações míticas foram usadas para entender a origem das pessoas que 

detinham características físicas consideradas diferentes ou estranhas. Pensava-se que o universo 

psíquico fosse capaz de transformar a fisiologia humana. Leite Júnior (2011) ressalta que 

Montaigne, em Ensaios, de 1580, conta sobre a tamanha pujança da imaginação, passível até 

de mudar o sexo de um indivíduo: 

 
Não é tão extraordinário assim o caso e, essa espécie de acidente se 

verifica não raro. Pode-se observar que a ação da imaginação em tais casos 

consiste em uma contínua obsessão e excitação que levam a mudança 
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definitiva de sexo como solução mais cômoda e eficiente. (MONTAIGNE 

1972 apud LEITE JR, 2011, p. 46)  
 

Nos Estados Unidos da América, no período colonial, mesmo com os estudos mais 

aprofundados sobre anatomia do corpo humano, realizados pela medicina, tanto os profissionais 

dessa área do conhecimento como os representantes religiosos concebiam preeminentemente 

que o nascimento de “monstros” era sinal da providência divina ou, então, do diabólico (REIS, 

2009). Além dessas interpretações, havia várias outras explicações para compreender o caso 

das/dos hermafroditas, por exemplo:  

 
Mães eram frequentemente culpabilizadas pela anatomia monstruosa 

de seus bebês dado que, no imaginário popular, seria a natureza do 

pensamento materno durante o período da gestação a responsável em provocar 
o surgimento destas “anomalias de nascimento”. Acreditavam as pessoas, de 

maneira geral, que o mero desejo da gestante de comer determinado alimento, 

quando não satisfeito, poderia, por exemplo, provocar determinados 

“defeitos” no bebê, os quais seriam imediatamente a ele associados. É o caso 
da mulher que, durante a gestação de seu filho, desejava comer galinha, mas 

não teve atendido seu desejo; ao nascer, seu filho ostentava uma espécie de 

“rabo” que, aos olhos das demais pessoas, lembrava a referida parte da ave. 
Outras vezes, o pronunciamento de médicos e parteiras a respeito do sexo da 

criança a quem assistiam eram tão poderosos que, no âmbito da sexualidade e 

da privacidade, serviam para solucionar polêmicas a respeito da suspeita de 

ilegitimidade de filhos, impotência do pai, confirmar ou negar acusações de 
estupro sofrido, ou consubstanciar procedimentos de divórcio. 

(GUIMARÃES JR., 2014, pp. 44; 45) 

 

Há toda uma gama de motivos - seja Deus e/ou diabo, o universo fantasioso, problemas 

físicos, genéticos e outros – que compõem um arsenal de fatores hediondos e de equívocos para 

sobrelevar a periculosidade da/o hermafrodita. O interessante a notar é que não são mais 

somente as explicações de cunho mágico-espiritual convocadas para entender a origem dessa 

personagem, como também estão presentes as que eram ligadas ao próprio corpo. (LEITE JR., 

2011)  

Conforme Foucault (2011), há uma notória mudança na concepção sobre a/o 

hermafrodita a partir do século XVIII. Para fundamentar seu pensamento, ele convoca o caso 

de Anne Grandjean, cujo episódio narrado acontece em Lyon, na França, no ano de 1785. 

Batizada como menina, certo dia, sentiu um desejo que: 

 
[...] aproximou-a por volta dos catorze anos de suas companheiras”. 

Inquieta com essa atração que sentia pelas meninas do mesmo sexo que ela, 

resolve vestir roupas de menino, muda de cidade, instala-se em Lyon, onde se 

casa com alguém que se chamava Françoise Lambert. E, denunciada, é levada 
a juízo. Exame do cirurgião, que conclui que ela é mulher e que, por 

conseguinte, se viveu com outra mulher, é condenável. Ela usou pois do sexo 

que não era dominante nela e é condenada pelos primeiros juízes ao colar, com 
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o cartaz: “Profanador do sacramento do matrimônio”. Colar, chibata e 

pelourinho. Também nesse caso, recurso à Corte de Dauphiné. Ela é libertada, 
com a obrigação de usar indumentárias femininas e proibição de frequentar 

Françoise Lambert ou qualquer outra mulher. (FOUCAULT, 2011, pp. 89; 90)  

 

Na acepção de Foucault, do supracitado fato percebe-se “uma evolução 

importantíssima”: “[...] para a maioria dos médicos da época, não há mistura de sexos, nunca 

há presença simultânea dos dois sexos num só organismo e num só indivíduo” (FOUCAULT, 

2011, p. 90). Constata-se, assim, que, a partir do século XVIII, a possiblidade de um indivíduo 

ter dois sexos começou a ser negada. Defendia-se que havia sempre a predominância de um 

sexo sobre o outro, salvo raras exceções. Não se concebia a ideia de uma/um hermafrodita 

“real”, mas somente de pseudo-hermafroditas.  

Houve uma mudança de percepção da sociedade: a/o hermafrodita não era mais 

condenável enquanto tal, mas a justiça e os médicos imputavam-lhe um sexo dominante e 

determinavam que adotasse as vestimentas consideradas adequadas de acordo com a genitália 

que acreditavam ser preponderante (HOUBRE, 2009). Então, a partir desse momento, começa-

se a observar que a/o hermafrodita não era vista/o como um ser culpada/culpado por ter nascido 

nessa condição, ou seja, somente por ser hermafrodita. A sua condenação era deferida caso esse 

indivíduo usasse os dois sexos.  

 

Ora, pouco depois, vemos aparecer uma jurisprudência de outro tipo 
– que vocês encontram longamente no Dictionnaire des arrêts des parlements 

de France de Brillon – que mostra que um hermafrodita, em todo caso a partir 

do século XVII, não era condenado por ser hermafrodita. Se fosse reconhecido 

como tal, pediam-lhe que escolhesse seu sexo, o que era dominante nele, que 
se comportasse em função do sexo que era assim determinado, que, em 

particular, se vestisse de acordo com ele; e era só se usasse o sexo anexo que, 

nesse momento, incorria nas leis penais e merecia ser condenado por sodomia. 
De fato, encontramos toda série de condenações de hermafroditas por esse uso 

suplementar do sexo anexo. Assim, é que Héricourt, em Les lois 

ecclésiastiques de France, publicadas em 1761 [rectius: 1777], se refere a uma 
história que data do início do século XVIII. Temos um hermafrodita que é 

condenado porque – tendo escolhido o sexo masculino – serviu-se, como um 

homem, de seu outro sexo, e foi queimado por isso. Ou ainda, bem no início 

do século XVII também, encontramos dois hermafroditas que foram 
queimados vivos, e suas cinzas jogadas ao vento, simplesmente porque viviam 

juntos, e necessariamente, era o que supunha em todo o caso, cada um fazia 

uso dos seus dois sexos com o outro. (FOUCAULT, 2001, pp. 84; 85, grifos 
do autor) 

 

Reis (2009) esclarece que, nos Estados Unidos da América, nos oitocentos, também não 

se concebia a ideia de uma/um hermafrodita “perfeito”, ou seja, com as duas genitálias, 

feminina e masculina. Por exemplo, muitos médicos afirmavam que, devido ao parco 

conhecimento sobre anatomia, os clitóris maiores de algumas mulheres podiam ser confundidos 
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com um micropênis. A autoridade médica era considerada a única instância capaz de desfazer 

essas “confusões”, devido ao saber especializado e profundo sobre o corpo humano.   

Era imputado a/ao hermafrodita enquadrar-se somente em um “ethos” (indumentária, 

modo de comportar-se e de falar), seja feminino ou masculino. Feminino e masculino, 

simultaneamente, em um mesmo corpo, já não era mais permitido. Essa demarcação rígida do 

que era ser homem e mulher buscava garantir o funcionamento da ordem social, embasada na 

manutenção da hierarquia, em que o primeiro era concebido como superior, mais evoluído e 

perfeito do que o segundo. Tal ordenação baseia-se no discurso de que a diferença entre tais 

sexos não era mais embasada somente em causas religiosas e morais, mas sim “naturais” e, por 

sua vez, biológicas. (LEITE JR., 2011)  

Para garantir a ordenação social baseada na fronteira rígida de separação entre homem 

e mulher, Foucault (1982) esclarece que, a partir da Modernidade, urgiu-se corrigir a anomalia 

ambígua do sujeito hermafrodita e, por sua vez, a “desestabilização” da ordem social provocada 

por ele. Logo, foi estabelecido aos indivíduos que viviam nessa “dupla identidade” um sexo 

“verdadeiro”:  

 
As teorias biológicas da sexualidade, as concepções jurídicas do 

indivíduo, as formas de controle administrativo nos Estados Modernos, 

acarretaram pouco a pouco a recusa da ideia de mistura dos dois sexos em só 

corpo e consequentemente à restrição da livre escolha dos indivíduos incertos. 
A partir de então, um só sexo para cada um. A cada um sua identidade sexual 

primeira, profunda, determinada e determinante; quanto aos elementos do 

outro sexo que possam eventualmente aparecer, eles são apenas acidentais, 
superficiais, ou simplesmente ilusórios. Do ponto de vista médico, isto quer 

dizer que não se trata mais de reconhecer no hermafrodita a presença de dois 

sexos justapostos ou misturados, nem de saber qual dos dois prevalece, trata-
se, antes, de decifrar qual o verdadeiro sexo que se esconde sob aparências 

confusas; o médico terá que de certo modo despir suas anatomias enganadoras, 

e reencontrar por detrás dos órgãos que podem ter encoberto as formas do sexo 

oposto, o único verdadeiro sexo. (BARBIN, 1874 apud FOUCAULT, 1982, p. 
02) 

 

A medicina tornou-se importante via de produção de tecnologias que desenvolviam 

discursos normativos sobre o sexo e a sexualidade. No caso das/dos hermafroditas, cabia ao 

médico restabelecer a ordem da sociedade ao enquadrá-las/os em categorias 

(feminino/masculino) socialmente aceitas: 

 
O meio médico que adquire então toda sua potência social, impõe uma 

economia normativa estrita para tudo o que diz respeito ao corpo, ao sexo e à 

sexualidade. Esta bela elaboração normativa rui, contudo, apenas pela 
existência do indivíduo hermafrodita: ele representa na realidade para os 

médicos, um sexo impossível, um corpo dissidente, singularizado por um 

emaranhado do masculino e do feminino que eles tentavam desembaraçar, 



87 
 
 

designando qual prevalece sobre qual. Quanto mais progredimos no século 

XIX, mais sentimos os médicos desejosos de conter a carga subversiva de uma 
identidade sexual composta e iconoclasta que desafia e ameaça o edifício 

social. Descobrindo, com uma mistura de fascinação e repulsão, os indivíduos 

vivendo como mulheres quando biologicamente são homens e vice versa, eles 

denunciam estes “erros do sexo” cometidos mais frequentemente no 
nascimento, mas que também podem se revelar mais tardiamente. (HOUBRE, 

2009, p. 20) 

 

Houbre (2009) e Leite Júnior (2011) salientam que a produção do zoologista francês, 

Isidore Geoffroy Saint- Hilaire tornou-se uma referência para se descobrir o sexo “verdadeiro” 

das pessoas que nasciam com ambos os sexos. Na sua obra, Histoire générale et particulière 

des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux…ou traité de tératologie, da 

década de 1830, construiu toda uma taxonomia do corpo, cujo fulcro basilar eram as formas 

anatômicas que classificou de normal e anormal. Surgiu, nesse momento, a teratologia, “ramo 

da ciência médica que visa estudar e classificar as origens das “deformidades” físicas” (LEITE 

JR., 2011, p. 67). A/O hermafrodita, denominado monstro em períodos anteriores, passa a ser 

chamado pela ciência médica de “teratas”, mas, mesmo com a mudança da nomenclatura, a 

semântica de abjeção permanece. 

Segundo Houbre, ao longo do século XIX, as gônadas foram o parâmetro crucial para 

realizar a distinção do sexo. “A partir dos anos 1880, um consenso emerge para classificar o 

sexo em função das glandes descobertas, mesmo atrofiadas, o testículo fazendo o homem, o 

ovário, a mulher” (HOUBRE, 2009, p. 20). Dessa forma,  

 

Geoffroy Saint-Hilaire, detendo-se exclusivamente na observação dos 
órgãos genitais para captar a identidade do sexo, produz uma classificação 

categórica sofisticada que divide os aparelhos genitais em três zonas 

anatômicas: a “parte profunda” essencialmente com os ovários ou os 

testículos, a “parte intermediária” principalmente com o útero ou a próstata e 
a “parte externa”, com o clitóris, os grandes e pequenos lábios ou o pênis e o 

escroto. A cada vez, procura determinar, uma vez do lado esquerdo, uma vez 

do lado direito, se são os caracteres masculinos ou femininos que 
predominam. Em um século que procura domesticar o que escapa ao seu 

entendimento pelo emprego frenético da taxonomia, a de Geoffroy Saint-

Hilaire marcará época. (HOUBRE, 2009, p. 21)  
 

Saint- Hilaire foi considerado um dos grandes expoentes do século XIX, porque ajudou 

a realizar os primeiros “esboços” da diferença sexual, considerados de demasiada valia para o 

período. Conforme o seu parecer, as/os hermafroditas eram divididos em: 

 

-Primeira classe: sem excessos no número de partes do corpo;  

ordem 1 – hermafroditismo masculino: aparato sexual essencialmente 

masculino;  
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ordem 2– hermafroditismo feminino: aparato sexual essencialmente 

feminino;  
ordem 3– hermafroditismo neutro: aparato sexual apresentando 

algumas condições intermediárias entre os masculinos e os femininos e sendo 

verdadeiramente sem sexo;  

ordem 4 – hermafroditismo misto: aparatos sexuais em partes 
masculinas e partes femininas.  

 

-Segunda classe: com excessos no número de partes do corpo;  
ordem 1 – hermafroditismo masculino complexo: aparato sexual 

masculino (completo) com partes femininas suplementares;  

ordem 2 - hermafroditismo feminino complexo: aparato sexual 

feminino (completo) com partes masculinas suplementares;  
ordem 3 – hermafroditismo bissexual: aparato sexual masculino e 

feminino: (a) hermafroditismo bissexual imperfeito: um dos aparatos ou 

ambos incompleto e (b) hermafroditismo bissexual perfeito: os dois aparatos 
completos.  (SAINT-HILARE 1832 apud LEITE JR., 2011, p. 69) 

 

A distinção dos sexos por meio das gônadas foi propiciada, sobretudo, por um novo 

campo da pesquisa biomédica no século XIX, a histologia. Com os estudos do anatomista 

francês Bichat, essa área de investigação  

 

[...] tornou possível aos pesquisadores compreender a histologia 

gonadal e distinguir tecido testicular de tecido ovariano. Ao final do século 

XIX, esse se tornava o “padrão-ouro” para designar o sexo de indivíduos que 
apresentavam ambiguidade em sua genitália. Surpreendentemente, a maior 

compreensão da anatomia da pessoa hermafrodita a partir dos exames 

histológicos contribuiu para que médicos entendessem que “poucos” eram os 
hermafroditas que tinham tecidos de ambos os tipos. A partir de então, 

independentemente da aparência genital externa, a identificação de tecidos 

testicular e ovariano era o que determinava o sexo da referida pessoa. Todos 

os demais casos onde não se verificasse essa simultaneidade passaram a ser 
denominados pseudo-hermafroditas, dada a sua incongruência entre a 

natureza do tecido gonadal encontrado e a genitália externa, pouco importando 

a sua discrepância, seja masculina ou feminina. Assim, a identificação de 
tecidos testiculares em pessoa cuja genitália tivesse a aparência feminina 

levaria à sua designação como pseudo-hermafrodita masculino. 

(GUIMARÃES JR., 2014, p. 35) 
 

De acordo com Dreger (1998), as gônadas foram e, de certa forma ainda são, o principal 

elemento para estabelecer a distinção sexual entre as/os hermafroditas. Ao analisar a França e 

a Inglaterra do final do século XIX, esclarece que médicos e cientistas usavam as gônadas como 

parâmetros em suas “missões”, obstinadas a encontrar uma definição de masculinidade, 

feminilidade e hermafroditismo que fosse rigorosa, convincente e permanente. A partir de 1890, 

para instaurar o que a supracitada historiadora chama de: 

 
[...] definição gonadal de sexo, ou seja, um sistema de classificação 

de sexo uniforme bastante extraordinário, segundo o qual “verdadeiro” sexo 

seria marcado por um um único traço, a natureza anatômica das gônadas de 
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uma pessoa: os ovários ou os testículos. Se você teve ovários não importa o 

que mais - você seria uma mulher; testículos, um homem; ambos, um 
“verdadeiro” hermadrodita41.  (DREGER, 1998,  p. 12, tradução minha)  

 

Mesmo que as gônadas fossem usadas como critério para distinguir homem, mulher e 

hermafrodita, não havia entre os profissionais unanimidade em aceitá-lo. De acordo com Dreger 

(1998), havia uma disputa, “uma ativa negociação”, quanto a quais atributos e partes do corpo 

eram, essencialmente e significativamente, masculinas e femininas. Em 1888, por exemplo, 

Gabriel Tourdes, na sua contribuição ao Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 

trouxe novos elementos para “descobrir” a identidade sexual da/o hermafrodita, que não se 

restringiam mais somente à avaliação dos genitais locais e gonádicos. Somou-se à análise 

questões como: “sinais físicos gerais (estatura, voz, musculatura, pelosidade e outros), 

fisiológicos (hereditariedade, instinto sexual), morais e culturais (educação, modos de vida, 

propensão e outros)”. (HOUBRE, 2009, p. 22)  

Percebe-se, conforme esclarece Foucault (2008), toda uma produção intensa de saberes, 

que tinham por finalidade controlar o sexo, os corpos e os modos de usá-lo. A pessoa com 

ambos os sexos era considerada o ser que mais deveria ser regulado, porque era portadora de 

uma matéria corpórea “naturalmente” transgressora, que possibilitava questionar a pertinência 

e a legitimidade das categorias da sexualidade. Urgia corrigi-la, atribuindo-lhe o sexo 

“verdadeiro” para expurgar qualquer elemento que pudesse macular os edifícios de uma 

sociedade erigida sob uma ordem binária de gênero. Garantir-se-ia, assim, o domínio do Estado 

moderno sobre as tensões entre as liberdades individuais e o controle social.  

 

2.4 - Técnicas de como descobrir a/o hermafrodita 

 

Este tópico tem o intuito de demonstrar como a sociedade do século XIX se preocupou 

em descobrir quem eram as/os hermafroditas e estabelecer quais eram os seus “verdadeiros” 

sexos. Para isso, não foram medidos esforços. Usaram uma série de artifícios, como: a 

fotografia, exames médicos minuciosos (com diversos utensílios) e as confissões. Todo esse 

aparato era necessário para a medicina, porque, como foi possível perceber, não havia 

conhecimento com comprovações aceitáveis no referido período. Mal dava conta de estabelecer 

limítrofes pertinentes que pudessem fornecer um quadro confiável do que se constituía a 

discrepância dos corpos femininos em relação aos masculinos. 

 
41 Embora a medicina, no século XIX, acreditasse ter um hermafrodita “verdadeiro”, por uma pessoa possuir ambas 

as gônadas, de forma paradoxal considerava-se crucial designar a esse indivíduo um único sexo para que a 

ordenação social na divisão sexual não pudesse ser deslegitimada.  
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 Ao inter-relacionar as histórias de vidas singulares, tal qual a de Barbin, com outras de 

seu tempo, observa-se que as contribuições de Foucault (1988) são elucidativas para 

compreender as trajetórias existenciais de pessoas hermafroditas. Ainda mais quando o referido 

filósofo esclarece como as técnicas de confissão foram imprescindíveis para identificar quem 

eram as/os hermafroditas. 

Tais técnicas de confissão não ficavam restritas apenas à Igreja Católica. No parecer de 

Foucault (1988), foram convocadas outras instâncias de poder, como a medicina e o judiciário, 

para interpelarem as pessoas sobre as suas matérias corpóreas e os modos como elas eram 

usadas. Barbin não fugiu desse processo. Foi inquirida/o por essa verdadeira engrenagem de 

vários setores da sociedade, os quais produziram saberes-poderes, que legitimam formas de 

organizar, codificar e gerenciar o corpo não só físico individual, como também o social.  

 

2.4.1 - As fotografias: instrumento científico para determinar o normal e o patológico 

 

Delineado o quadro interpretativo biológico, que fornecia os fatores selecionados para 

separar os sexos em uma ordem binária, feminino ou masculino, também se pensava que era 

necessário enquadrar a/o hermafrodita na identidade social que lhe fora designada pela 

medicina. A não admissão da existência desses antagonismos fazia com que, algumas vezes, o 

médico negligenciasse as liberdades individuais das/dos hermafroditas para executar a pretensa 

tarefa de atribuir-lhes o “verdadeiro lugar”, não só no campo do corpo físico, como também do 

social (HOUBRE, 2009). O discurso do médico Xavier Delore, em 1899, exprime de forma 

explícita tal pensamento:  

 

Hoje [o hermafrodita] é considerado como um fato científico e um 

organismo danificado. Sob esta dupla designação, ele faz parte do domínio 

dos médicos. Sobre estes recai o dever de conciliar seus interesses com os 

da sociedade, dentro da qual determinarão seu verdadeiro lugar. (DELORE 
apud HOUBRE, 2009, p. 23, grifos meus)  

 

A correção das dissonâncias entre o sexo biológico e o social das/dos hermafroditas 

contou com o apoio crucial da fotografia. Ainda mais porque, conforme colocou Geoffroy 

Saint-Hilaire, no seu livro de 1836, Histoire des anomalies de 'organisation, o hermafroditismo 

foi considerado um dos mais complexos casos da medicina. (CANGUILHEM, 2009) 

A fotografia foi “um instrumento imprescindível dos médicos em sua busca de 

conhecimentos e em sua apropriação do sujeito hermafrodita” (HOUBRE, 2009, p. 23). Por 

meio desse “aparato” os médicos almejavam:  
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[...] fazer progredir os conhecimentos sobre os defeitos da 
conformação genital, querem também fixar definitivamente, por meio de 

breves noções sobre os sexos ou de sólidos enquadramentos, a aberração de 

uma identidade sexual. Os grandes esquemas sobre os órgãos genitais, assim 

como tantos sinais espetaculares de anormalidade, são, aliás, os mais 
numerosos. (HOUBRE, 2009, pp. 25; 26) 

 

Não raras vezes as práticas de examinação eram constrangedoras e até humilhantes. 

Usavam-se “alicates e argolas para deslocar um elemento do sexo considerado estranho, ou até 

mesmo, quando não são as próprias mãos do médico que estigmatizam o extraordinário, se 

necessário, estimulando uma ereção de um pênis de alguns centímetros” (HOUBRE, 2009, 

p.25). Na imagem 2, afigurada a seguir, realizada pelo médico Nadar, em 1861, é possível 

observar tal situação. Depois da estimulação do que o profissional da saúde alegava ser um 

pênis, segura a genitália da/o paciente, a fim de que o sexo fique bem evidente para ser 

focalizado pela câmera fotográfica, com o intuito de demonstrar que, embora tal indivíduo fosse 

considerado mulher (o que pode ser evidenciado por sua vestimenta), era na verdade um 

homem, por ter um pênis capaz de ereção e, por sua vez, de penetração.  
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              Imagem 2: Hermaphrodita, por Nadar, 1861 
 

 
      

Transcrito de: HOUBRE, Gabrielle. Um sexo impensável: a identificação dos hermafroditas na França do século 

XIX. Espaço Plural, 2009, ano X (21), pp.20-33. Tradução: Débora El-Jaick de Andrade. Disponível em: 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document. Acesso em: 30 de jul. de 2018. 

 
 

Movida/o provavelmente pela vergonha, a pessoa da fotografia cobre o rosto, a fim de 

preservar sua identidade. Já em outros casos os médicos não tinham essa preocupação. Por 

exemplo, os doutores Tuffier e Lapointe não se contentam, em um artigo, em evocar uma 

“Melle L.S” (imagens 3 e 4), pelas iniciais, como também “exibem quatro fotografias dela 

perfeitamente reconhecível, tanto vestida quanto nua”. (HOUBRE, 2009, p. 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document
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                                        Imagem 3: L.S., in Tuffier e Lapointe, 1911 
 

 

Transcrito de: HOUBRE, Gabrielle. Um sexo impensável: a identificação dos hermafroditas na Franca do século 

XIX. Espaço Plural, 2009, ano X (21), pp.20-33. Tradução: Débora El-Jaick de Andrade. Disponível em: 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document. Acesso em: 30 de jul. de 2018. 

 

 

                                      Imagem 4: L.S., in Tuffier e Lapointe, 1911 
  

 

Transcrito de: HOUBRE, Gabrielle. Um sexo impensável: a identificação dos hermafroditas na Franca do século 

XIX. Espaço Plural, 2009, ano X (21), pp.20-33. Tradução: Débora El-Jaick de Andrade. Disponível em: 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document. Acesso em: 30 de jul. de 2018.

As imagens 3 (três) e 4 (quatro) são mesma pessoa, denominada L.S. que, diferente da 

imagem 2, parece não estar tão constrangida. Na verdade, aparenta estar posando para o 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document
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fotógrafo, mesmo sem roupas. Tanto nas referidas imagens, como na 2 (dois), contudo, o intuito 

de alguns médicos parecia ser descortinar o véu das supostas aparências. Acreditava-se que as 

lentes das máquinas seriam capazes de captar uma realidade “escondida” por um corpo que, 

tanto físico quanto social, poderia apresentar-se de forma enganadora, uma espécie de “fraude” 

sexual.   

Nas figuras 3 (três) e 4 (quatro), por exemplo, tudo levava a crer, conforme a opinião 

dos profissionais da saúde, na falsa suposição de que a/o paciente era mulher, isto é, tanto 

vestida/o como sem roupas. Destituída/o de trajes, verifica-se a presença de seios e a ausência 

de qualquer protuberância genital que pudesse lembrar um pênis. Houbre (2009) esclarece que 

tal profissional, por meio de um exame minucioso e com auxílio da fotografia (imagem não 

encontrada), alegou ter achado testículos. Então, a/o paciente era homem, no parecer médico. 

Conforme Dreger (1998), os médicos, na França e Grã-Bretanha, a partir de 1890, 

começaram a tentar preservar as identidades das/dos hermafroditas, não só lhes codificando os 

nomes verdadeiros como também utilizando-se de outras “técnicas”. Por exemplo, nas 

fotografias, colocava-se uma bolsa preta sobre as suas cabeças, ou uma tarja (ou uma espécie 

de máscara) preta sobre os olhos do sujeito, como representam, respectivamente, as imagens 5 

e 6. 

A imagem 5, de acordo com Dreger (1998), era provavelmente de um/a polonês(a), de 

vinte e um anos, que teve seu nome verdadeiro codificado com as letras RX pelo médico que 

realizou o exame, Franz Neugebauer. Essa pessoa hermafrodita foi criada como menina e sua 

imagem corrobora tal ideia, uma vez que é possível identificar a presença de seios salientes, por 

exemplo. Quando foi revelado a todas/os, conforme o médico, que era homem, a notícia poderia 

ocasionar prejuízos significativos na vida dessa pessoa com ambiguidade sexual, pois iria casar-

se com um rapaz. 

Neugebauer conta que o pai lhe perguntou se era possível operá-la/o para retirar 

qualquer dúvida sobre as partes íntimas que lhe impossibilitasse ser reconhecida como sempre 

fora: mulher, mas o médico recusou-se. O pai respondeu que encontraria um genro que morava 

no interior, não pensaria em RX como alguém anormal e realizaria o seu desejo.  (DREGER, 

1998)   
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Imagem 5: Um hermafrodita (provavelmente polonês), identificado apenas como “RX.” 

 

 

Transcrito de: DREGER, Alice. Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. Cambridge, London: 

Harvard University Press, 1998, p. 49 

 

 

A imagem 6 trata de uma história de vida tomada pela medicina como bem difícil. O 

médico Pauchet42 contou sobre a trajetória de uma/um paciente denominado Louis G., 

considerada/o:  

 

[...] uma moça até os 9 anos; nesta idade, em uma visita ao hospital, 

descobrem-no menino e ele é então enviado a uma escola para meninos. 
Reformado do serviço militar em razão de seu pequeno tamanho (1m34), ele 

vive como homem até os 50 anos, idade em que se submete a uma operação 

de fibroma uterino que revela os ovários e, portanto, o sexo biológico feminino 
que era o seu de nascença. (HOUBRE, 2009, p. 26)  

 
42 Não foi possível encontrar referências sobre o médico em questão. 
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Imagem 6: L.S., in Tuffier et Lapointe, 1911 
 

 

Transcrito de: HOUBRE, Gabrielle. Um sexo impensável: a identificação dos hermafroditas na Franca do século 

XIX. Espaço Plural, 2009, ano X (21), pp.20-33. Tradução: Débora El-Jaick de Andrade. Disponível em: 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document. Acesso em: 30 de jul. de 2018. 

 

 

O caso de Louis G. é um exemplo de como a medicina poderia, muitas vezes, ignorar 

as liberdades individuais e a vontade das/dos hermafroditas, para tentar estabelecer a “verdade” 

sobre a identidade sexual. Casos idênticos ao de Louis G. demonstram como tais sujeitos 

podiam ter suas vidas invadidas e transformadas para atender a um padrão que não parece tão 

preciso assim, tal qual fica evidente na história da referida personalidade.  

Nesse sentido, conforme Dreger (1998), embora o ato de mascarar os rostos das/dos 

hermafroditas ajudasse a preservar as suas identidades, esse fato também acabou por acarretar 

um processo de desumanização e, por sua vez, de objetivação desses sujeitos históricos, já que, 

de acordo com sua apreciação, eles eram vistos como meros dados de objetos de estudo. Logo, 

os médicos pensavam nessas pessoas mais como doentes, ou até mesmo anomalias a serem 

corrigidas, do que seres humanos.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00560410/document
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Em concordância com Dreger (1998), por meio da análise das histórias de vidas 

fotografadas, pode-se observar que foram submetidas a um processo de coisificação, pois lhes 

era negada a própria humanidade. Seja por meio das lentes das máquinas fotográficas ou por 

exames minuciosos, os médicos acreditavam que detinham certo “direito” de interferir na vida 

das pessoas. 

Muitas vezes, eram negadas às pessoas que nasciam com ambos os sexos, ou 

dificuldades de atribuição de um único sexo, as apreciações e maneiras de sentir sobre o próprio 

corpo. Era como se os seus destinos não pudessem mais lhes pertencer. Os médicos, muitas 

vezes, interferiam de tal forma na vida das/(os) hermafroditas que eram capazes até de mudar 

trajetórias existenciais, e pior, desumanizá-las. Isso era feito, muitas vezes, para atestar que o 

seu campo de estudo detinha legitimidade para traçar os ditames sobre o corpo do indivíduo, os 

seus comportamentos, suas visões de mundo e até os modos adequados de existir.  

 

2.4.2 - Barbin sob olhares vigilantes: a importância das técnicas de confissão 

 

Os médicos se encontravam imbuídos, pelo crédulo da “missão”, de acreditar na 

possibilidade de que era possível atribuir um único e verdadeiro sexo a/ao hermafrodita, ainda 

mais quando presumiam que o poder derivado dos novos aparatos tecnológicos, como a 

fotografia, podia proporcionar tal “milagre” científico. Talvez, contudo, tenham-se esbarrado 

em um “pequeno” problema que pode ser formulado de maneira indagatória: como corrigir a/o 

hermafrodita, ou seja, atribuir-lhe o sexo “real”, se, a priori, há necessidade de saber quem são 

essas pessoas? Sem a identificação, torna-se impossível a corrigibilidade. Logo, para a resposta 

a essa inquirição, Foucault (1998) é categórico: há que se incitar o indivíduo a falar. Sendo mais 

exato, em se tratando de sexualidade, talvez o termo mais correto fosse: incentivá-lo a 

confessar. 

 Na verdade, a curiosidade sobre o corpo não se restringia apenas ao da/o hermafrodita, 

embora parecesse haver por ela/ele um interesse ainda mais acurado. Incitava-se, de forma 

ascendente, o querer cada vez mais acentuado por saber sobre tudo o que se relacionava ao 

sexo. Um dos primeiros meios para que fossem extraídos os segredos íntimos era a confissão 

para a produção sobre as pretensas verdades sobre o sexo:  

 

Desde a Idade Média, pelo menos, as sociedades ocidentais colocaram 

a confissão entre os rituais mais importantes de que se espera a produção de 
verdade: a regulamentação do sacramento da penitência pelo Concílio de 

Latrão em 1215; o desenvolvimento das técnicas de confissão que vêm em 

seguida; o recuo, na justiça criminal, dos processos acusatórios; o 
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desaparecimento das provações de culpa (juramentos, duelos, julgamentos de 

Deus); e o desenvolvimento dos métodos de interrogatório e de inquérito; a 
importância cada vez maior ganha pela administração real na inculpação das 

infrações — e isso às expensas dos processos de transação privada — a 

instauração dos tribunais de Inquisição, tudo isso contribui para dar à 

confissão um papel central na ordem dos poderes civis e religiosos. A própria 
evolução da palavra “confissão” e da função jurídica que designou já é 

característica: da “confissão”, garantia de status, de identidade e de valor 

atribuído a alguém por outrem, passou-se à “confissão” como 
reconhecimento, por alguém, de suas próprias ações ou pensamentos. O 

indivíduo, durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros e 

pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, proteção); 

posteriormente passou a ser autenticado pelo discurso de verdade que era 
capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se 

inscreveu no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder.  

(FOUCAULT, 1999, p. 58)  

 

A partir do final do século XVIII, tal fascínio não era mais apenas restringido ao 

cristianismo. Percebe-se que a sedução pela temática atraiu diversas instituições. Iniciou-se: 

 

[...] a multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio campo do 

exercício do poder: incitação institucional a falar do sexo e a falar dele cada 

vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar ele 
próprio sob a forma da articulação explícita e do detalhe infinitamente 

acumulado. (FOUCAULT, 1999, p. 22)  

 

A confissão galga tamanha notoriedade para produzir a verdade, que não se medem 

esforços para extorqui-la, quando não conseguida de forma espontânea. Para isso, envolviam-

se as mais variadas instâncias e pontos:   

 

[...] na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas 

relações amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; 

confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, confessam-
se passado e sonhos, confessa-se a infância; confessam-se as próprias doenças 

e misérias; emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; 

confessa-se em público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, 
àqueles a quem se ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões 

impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros. 

(FOUCAULT, 1999, p. 59)  
 

No final do século XVI e início do XVII, Ariès (1981), na obra A descoberta da infância, 

informa que não havia preocupação em segredar o mundo da sexualidade e, consequentemente, 

confessar algo. Na realidade, havia certo despudor dos gestos públicos, assim como atesta 

Foucault: 

 

Diz-se que no início do século XVII ainda vigorava uma certa 

franqueza. As práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem 
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reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce; tinha-se com o 

ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da 
obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX. Gestos 

diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas 

e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo nem 

escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos “pavoneavam”. (FOUCAULT, 
1999, p. 09) 

 

A burguesia vitoriana, todavia, logo tratou de mudar esse cenário. A sexualidade foi 

contida pelas “cercas” primevas do sagrado lar familiar:   

 

A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade 

da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 

verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. 

(FOUCAULT, 1999, pp. 09; 10) 
 

Se o recinto familiar era tão importante para resguardar os atos considerados 

indecorosos, que deveriam ficar longe dos olhares alheios públicos, o lar mais conhecido de 

Barbin não foi aquele tradicional, com mãe e pai, e sim as casas religiosas, já que passou a 

maior parte da sua vida nesse ambiente. Prontamente, foram os recintos religiosos que ficaram 

a cargo da responsabilidade de vigiá-la/o.  

Foucault (1988), na obra a História da Sexualidade: a vontade de saber, afirma que 

imputaram a três instâncias principais de poder (a Igreja Católica, a medicina e o jurídico) a 

responsabilidade de extrair as confissões mais secretas do indivíduo a respeito da sexualidade.  

Essa constatação do supracitado filósofo sobre a análise da realidade coletiva oitocentista 

entrelaça-se com a história de vida de um indivíduo. Ficou a cargo das referidas instituições a 

“tarefa” de vasculhar os recônditos mais íntimos da vida de Barbin, muitas vezes de forma 

intrusiva. Tudo isso para saber cada vez mais sobre a situação singular dessa personalidade, a 

fim de produzir mais conhecimento sobre esses casos singulares e de angariar mais poder para 

controlar e gerenciar o corpo social. Logo, o que se percebe, seja na análise do caso de Barbin, 

como na de diversos outros, é a construção de uma verdadeira ciência da sexualidade, pois:  

 
[...] a partir do fim do século XVI, a “colocação do sexo em 

discurso”’, em vez de sofrer um processo de restrição, foi, ao contrário, 

submetida a um mecanismo de crescente incitação; que as técnicas de poder 

exercidas sobre o sexo não obedeceram a um princípio de seleção rigorosa 
mas, ao contrário, de disseminação e implantação das sexualidades polimorfas 

e que a vontade de saber não se detém diante de um tabu irrevogável, mas se 

obstinou — sem dúvida através de muitos erros — em constituir uma ciência 
da sexualidade.  (FOUCAULT, 1998, pp. 17;18)  
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Conforme Foucault (1988), na burguesia vitoriana houve não só um interesse intenso 

em falar sobre o sexo e suas práticas, como também a vontade de ouvir sobre ambos. Para o 

referido filósofo, uma das primeiras instâncias de poder que principiou o despertar para a “arte 

da auscultação” foi a igreja católica.  

Se Foucault (1988) relata que os múltiplos micropoderes (escolas, a família, a 

psiquiatria, a medicina, o jurídico e outros) começaram, somente a partir do final do século 

XVIII e sobretudo no XIX, a responder a petição de saber sobre o sexo e a sexualidade com 

maior veemência, a igreja católica, desde a Idade Média, preocupou-se em regulamentar a 

prática da confissão.  

A incitação do indivíduo para segredar sua vida à igreja, ainda no período medieval, já 

não era feita de qualquer forma. Era preciso que ele esmiuçasse detalhadamente seus desejos 

mais íntimos, a forma como se relacionava com outrem e todas as práticas que lhe ocasionavam 

prazer:  

 

Consideremos a evolução da pastoral católica e do sacramento da 

confissão, depois do Concílio de Trento. Cobre-se, progressivamente, a nudez 

das questões que os manuais de confissão da Idade Média formulavam e 
grande número daquelas que eram correntes no século XVII. Evita-se entrar 

nessa enumeração que, durante muito tempo, alguns, [...] acreditaram ser 

indispensável para que a confissão fosse completa: posição respectiva dos 
parceiros, atitudes tomadas, gestos, toques, momento exato do prazer — todo 

um exame minucioso do ato sexual em sua própria execução. (FOUCAULT, 

1999, p. 22)  

 

A confissão tornou-se uma técnica de esquadrinhar de forma até invasiva a vida das 

pessoas na igreja católica. Para Barbin, isso era sentido ainda mais acentuadamente, porque 

passou a sua vida quase toda nas casas religiosas. Foi justamente a um religioso, a quem Barbin 

denominou Abade H, que revelou, primeiramente, o seu segredo.  

Essa personalidade não deixou claro, em suas memórias, o que exatamente confessou. 

Parece, contudo, que o assunto principal foram as relações íntimas mantidas com Sara e a 

situação singular de matéria corpórea. Parece, em razão desse último fator, que almejava um 

olhar mais compadecido sobre a situação, o que não alcançou.  

Mesmo com essa experiência ruim, tida junto a alguém com um cargo considerável na 

Igreja Católica, cujos membros Barbin adjetivara logo no prelúdio de sua narrativa como 

indivíduos com modestas virtudes, ou páginas à frente, ao versar sobre a situação dos internatos 

sob o comando da Igreja Católica, verifica-se que a “influência fatal e despótica de um padre 

orgulhoso de seu poder” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 29) não a/o fez cessar 
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de “compreender e amar a religião verdadeira, aquela da devoção e da abnegação” (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p.13). Dessa forma, Barbin continuou com sua peregrinação 

em contar para um padre sua história. E assim o fez.  

Nas férias do internato, ao participar de um encontro anual da escola normal em que 

estudara, decidiu contar a um confessor desconhecido a sua situação. Dessa vez, esse padre 

demonstrou maior compaixão diante da complexa circunstância em que se encontrava. O 

religioso aconselhou-a/o a não contar a ninguém a revelação que Barbin lhe fizera, porém 

deveria prosseguir com uma vida de freira. Ela/e, contudo, escreveu que não sentia qualquer 

devoção para seguir uma vida religiosa. Barbin não seguiu os conselhos e procurou outro bispo 

que, segundo seu parecer, entendeu-a/o com compadecimento e teve coragem para ajudá-la/o 

na resolução de seu problema, auxiliando-a/o a procurar a opinião de um profissional da saúde. 

Assim, diante das palavras desse último sacerdote cristão, deixou-se ser investigada/o, agora 

por outra instância de poder: a medicina. 

Depois dos aconselhamentos do monsenhor de B..., Barbin permitiu ser investigada/o 

pelo médico que esse bispo lhe indicara43. Iniciado o exame, contudo, ela/e não esperava que 

seria tão minucioso, o que lhe causou incômodo. Na verdade, as perguntas do médico 

pareceram-lhe mais uma violação. Barbin afirmou que o doutor queria saber tudo, porque era a 

primeira vez que via algo do gênero.  

A assertiva de Foucault (1998) quanto às instâncias de poder, como a medicina, queriam 

perscrutar toda a vida do indivíduo, sobretudo no que tange à sexualidade, para produção de 

saberes e, consequentemente, de poder, a fim de gerenciar os corpos e os comportamentos das 

pessoas, fica bem clara em uma das passagens das memórias de Barbin, em que o médico lhe 

pediu para contar: 

 
[...] a ele meus mais caros segredos. Respondi, portanto, em termos 

moderados a algumas perguntas que me pareceram mais uma violação. 

Então ele me disse: “Aqui você não deve ver em mim apenas o 
médico, mas também o confessor. Se tenho necessidade de ver, tenho também 

de saber. O momento é grave, muito mais do que você imagina, talvez. Terei 

que prestar declarações precisas a seu respeito, primeiramente ao monsenhor, 

e em seguida à lei que sem dúvida me chamará como testemunha”. Não vou 
entrar aqui nos detalhes minuciosos daquele exame. Direi apenas que depois 

dele a ciência inclinou-se convencida. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, pp. 75;76, grifos meus) 

 
43 Antes mesmo de passar pelas mãos do médico indicado pelo monsenhor de B..., ainda no internato onde 

ministrava aulas, acometida/o por dores físicas terríveis, deixou a muito contragosto que um profissional da saúde 

a/o examinasse. Nesse exame, o médico que denominou de doutor T..., descobriu sua situação excepcional, mas 

decidiu não contar ao mundo tal descoberta. Mesmo considerando Barbin um homem, permitiu que continuasse a 

ser considerada uma jovem professora em um colégio restrito a mulheres.  
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Na passagem supracitada, fica evidente que a medicina ansiava por conhecer cada vez 

mais situações singulares, como a de Barbin. Está explícita a ligação do saber (adquirido por 

meio da confissão) com o poder. É perfeitamente compreensível o porquê de ela/e preferir não 

relatar como se procedeu a investigação médica, pois não fora apenas detalhista, mas também 

deveras invasiva. O verdadeiro nome do doutor que fez o exame era Chenest, cuja publicação 

no relatório denominado Questão de identidade; vício de conformação dos órgãos genitais 

externos; hipospodias; erro sobre o sexo, expressa ter usado de todos os meios possíveis para 

estabelecer o que considerava o sexo “verdadeiro” de Barbin.  

O relato extremamente minucioso (e por isso longo) desse doutor foi publicado por 

Foucault juntamente com as memórias de Barbin. Nele se encontra a descrição detalhada de 

uma série de procedimentos invasivos, que vão desde observação, descrição minuciosa e a 

metrificação das partes íntimas, até a penetração, seja com sondas ou com os dedos:  

 

A região pré-pubiana é coberta por um pêlo negro bem abundante. A 

afastar-se as pernas, percebe-se uma fenda longitudinal estendendo-se da 

protuberância pré-pubiana às cercanias do ânus. Na parte superior, encontra-

se um corpo peniforme, com 4 ou 5 centímetros de comprimento, de seu ponto 

de inserção à extremidade livre, a qual tem a forma de uma glande recoberta 
por um prepúcio levemente achatado na parte inferior e imperfurado. Esse 

pequeno membro, diferente por suas dimensões, tanto do clitóris quanto do 

pênis no estado normal, pode, no dizer de Alexina, inchar, endurecer e 
alongar-se. Entretanto, a ereção propriamente dita, deve ser bastante limitada, 

pois este pênis imperfeito encontra-se retido na parte inferior por uma espécie 

de freio que deixa livre apenas a glande. 
“Os grandes lábios aparentes que se observa de cada lado da fenda são 

muito salientes, sobretudo à direita, e recobertos de pêlos; são, na realidade, 

as duas metades de um escroto que permaneceu dividido. Sente-se nelas, ao 

apalpá-las, um corpo ovóide suspenso no cordão dos vasos espermáticos; o 
corpo, um pouco menos desenvolvido do que no homem adulto, não nos 

parece poder ser outra coisa além do testículo. À direita, ele é totalmente 

descido; à esquerda ele é mais alto; mas é móvel e desce mais ou menos 
quando o pressionamos. Esses dois corpos globulosos são muito sensíveis à 

pressão quando ela é um pouco forte. Segundo aparenta, foi a passagem 

tardia do testículo através do anel inguinal que provocou as fortes dores de 

que reclamava Alexina, e tornou necessária a visita de um médico que, ao 
saber que Alexina nunca havia tido regras, exclamou: “Acredito. E ela não as 

terá nunca!” 

“Um centímetro abaixo do pênis encontra-se a abertura de uma uretra 
totalmente feminina. Introduzi nela uma sonda e deixei correr uma pequena 

quantidade de urina. Retirada a sonda, induzi Alexina a urinar em minha 

presença, o que ela fez com um jato vigoroso, dirigido horizontalmente à saída 
do canal. É bem possível que o esperma deva igualmente ser lançado a 

distância. 

“Abaixo da uretra e a 2 centímetros aproximadamente mais baixo que 

o ânus, encontra-se o orifício de um canal muito estreito, onde eu poderia ter 

talvez penetrado a extremidade de meu dedo mindinho, se Alexina não o 



103 
 
 

houvesse desviado parecendo sentir dor. Introduzi então minha sonda 

feminina, e constatei que esse canal tinha 5 centímetros de comprimento e 
terminava num beco-sem- saída. Meu dedo indicador, introduzido no ânus, 

sentiu o bico da sonda através das paredes que podemos chamar reto-vaginais. 

“Esse canal é, portanto, uma espécie de esboço de vagina, no fundo 

do qual não se encontra nenhum vestígio do colo uterino. Meu dedo 

penetrando bem mais alto no reto, não conseguiu através das paredes do 

intestino encontrar o útero. As nádegas e as coxas, em sua parte posterior, são 

cobertas por abundantes pêlos (sic) escuros, como nos homens mais 
cabeludos. Dos fatos acima, o que concluiremos nós? Alexina seria uma 

mulher? Ela tem uma vulva, grandes lábios, e uma uretra feminina que 

independem de uma espécie de pênis imperfurado, não seria isso um clitóris 

monstruosamente desenvolvido? Existe uma vagina, bem curta na verdade, e 
muito estreita, mas enfim, o que poderia ser além de uma vagina? Ela tem 

atributos totalmente femininos, é verdade, mas nunca menstruou; 

externamente, seu corpo é masculino, e minhas explorações não me levaram 
a encontrar o útero. (CHENEST [1860] apud FOUCAULT, 1982, pp. 116; 

117, grifos meus)44  
 

Depois de realizado o exame, feito tão minuciosamente, Barbin conta que sua mãe e 

senhor de Saint M. ficaram perplexos com a notícia de que fora considerado homem. Parece, 

contudo, que nada abalou o Dr. Chenest45, já que considerava ter realizado um grande feito, ao 

resolver uma grande confusão, atribuindo a Barbin o seu verdadeiro lugar na sociedade. Para 

corroborar o parecer do médico, foi convocada outra instância de poder, o judiciário, cuja 

finalidade seria terminar de transformar o sexo de Barbin, do feminino para o masculino, pelo 

menos nos termos legais. Então, em 22 de junho de 1860, foi retificado o sexo no seu registro 

de nascimento.  

 
N.o 145 Nascimento de Adélaide Herculine Barbin 

 

No ano de mil oitocentos e trinta e oito, mês de novembro, às três 

horas da tarde, tendo em nossa presença Jean Baptiste Joseph Marie Chopy, 
Prefeito e oficial do estado civil do povo de Saint-Jean d’Angély, território de 

Saint-Jean d’Angély, departamento da Charente Inférieure, compareceu Jean 

Barbin, com vinte e dois anos de idade, domiciliado em Saint-Jean d’Angély, 
profissão de vendedor de tamancos, quem nos apresentou uma criança do sexo 

feminino, nascida à meia-noite do dia anterior na casa dos pais, na Rua de 

Jélu, do casamento legítimo do declarante com Adélaide Destouches, com 

vinte e dois anos de idade, sem profissão, domiciliada nesta cidade, a quem 
ele deu o nome de Adelaide Herculine, as ditas declarações e apresentações 

feitas na presença de Jacques Destouches, avô materno da criança, com 

cinqüenta anos de idade, domiciliado em Saint-Jean d’Angély, profissão de 
vendedor de tamancos, e de Jean Baptiste Lebrun, com vinte e cinco anos de 

idade, domiciliado em Saint-Jean d’Angély, profissão de marceneiro, e os 

 
44 O relatório intitulado Questão de identidade; vício de conformação dos órgãos genitais externos; hipospodias; 

erro sobre o sexo, publicado pelo Dr. Chesnet, foi retirado do livro publicado por Foucault, juntamente com outros 

documentos, entre os quais se destacam as memórias autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley 

Franco, em 1982, com o título Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita. 
45 Não foi possível encontrar referências sobre o médico em questão. 
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declarantes e testemunhas assinaram conosco o presente ato após ter sido feita 

a sua leitura, com exceção da primeira testemunha que disse não saber assinar. 
A margem do documento traz a seguinte retificação: 

Por julgamento do tribunal civil de Saint-Jean d’Angély datado de 21 

de junho de 1860, ordenou-se que o ato acima fosse retificado no seguinte 

sentido: 
1) que a criança aqui mencionada seja designada como 

pertencendo ao sexo masculino. 

2) e que o nome de Abel seja substituído ao de Adelaide 
Herculine. 

Saint-Jean d’Angély, 22 de junho de 186046.  

 

O fascínio dos médicos era tamanho, que, mesmo depois de morta/o, as pessoas com 

ambos os sexos tinham seus corpos “violados” para sanar as dúvidas sobre essa 

excepcionalidade.  

 

Se os médicos reafirmam claramente o fundamento biológico da 

sexualidade da pessoa, a vida destes seres desviantes os intriga o bastante para 
que se dediquem a verdadeiras pesquisas sobre eles, inclusive pós-mortem. 

Assim ocorre em 7 de abril de 1832 quando, em plena epidemia de cólera, 

morre em consequência da doença um chapeleiro de nome Valmont, 

encaminhado na véspera aos serviços do doutor Bouillaud no hospital 
parisiense da Piedade. A autópsia revela, para grande surpresa de todos, a 

ausência de testículos e a presença inesperada de ovários, de um útero e de 

uma vagina que transformam, aos olhos dos médicos, o morto em mulher. 
Tomado de curiosidade por este hermafroditismo excepcional, Bouillaud se 

dá ao trabalho de se transportar ao domicílio do defunto. (HOUBRE, 2009, p. 

27) 
 

Ao elucubrar sobre a sua morte, Barbin, em tons de melancolia e ressentimento, 

registrou ter consciência de que sua matéria corpórea seria alvo do interesse médico. Sabia que 

sua constituição física representava o enigma a ser desvendado por uma ciência que ansiava 

trazer a lume os “mistérios” da singularidade de sua situação. Ela/e afirma que: “[q]uando 

chegar esse dia, alguns médicos farão tumulto em torno de meus despojos; eles virão buscar em 

mim nova luz, analisar todos os misteriosos sofrimentos que se concentraram num único ser.”  

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 75;76, grifos meus). 

Suas previsões estavam certas. Logo que faleceu, em Paris, um relatório denominado 

Estudo de um caso de hermafroditismo imperfeito no homem47, produzido por um médico 

 
46 Registro de nascimento foi retirado do livro publicado por Foucault, juntamente com outros documentos, entre 

os quais se destacam as memórias autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley Franco, em 1982, com o 

título Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita 
47 O relatório foi publicado por Foucault (1982), juntamente com outros documentos, entre os quais se destacam 

as memórias autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley Franco, com o título Herculine Barbin: o 

diário de um hermafrodita. 
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chamado E. Goujon48, conta que, no mês de fevereiro de 1868, o dr. Régnier, médico do estado 

e o comissário de polícia do bairro, encontrou um rapaz, asfixiado voluntariamente, no quinto 

andar de um prédio da Rua École-de-Médecine, “supondo que ele podia ser vítima de uma 

afecção sifilítica” [...] que costumava “mergulhar os indivíduos em profunda apatia e grande 

abatimento moral, o que muito frequentemente, leva ao suicídio determinados sujeitos já 

naturalmente melancólicos” (GOUJON [1869] apud FOUCAULT, 1992, pp. 119;120). O que 

encontraram ao analisar os órgãos genitais externos, de acordo com eles, foi um caso de 

hermafroditismo masculino verdadeiro. Constatado esse fato, a curiosidade medicinal era 

tamanha que Dr. Goujon pediu ao Dr. Régnier,   

 

[...] que usasse de toda a sua influência junto ao comissário de polícia, 

a fim de que nos fosse permitido fazer a autópsia e retirar as diferentes partes 

atingidas pela anomalia. Essa autorização me foi concedida na condição de 
que um médico com posição oficial me acompanhasse; contatei então o dr. 

Houel, professor agregado da Faculdade, a quem devo agradecer, tanto quanto 

ao doutor Régnier, pela generosidade com que me deixaram inteiramente o 
estudo desse caso tão notável. (GOUJON [1869] apud FOUCAULT, 1992, 

p.120)  

 

Dessas autópsias, o dr. Goujon fez alguns relatórios que contavam com a descrição física 

detalhada sobre o corpo de Barbin e também sobre sua personalidade. Esse último aspecto 

realizou-se subsidiado pelos escritos autobiográficos deixados por Barbin. Sobre essa questão, 

Lejeune (1987) traz a lume informações elucidativas que demonstram como as autobiografias 

(não só a de Barbin) foram instrumentos importantes usados pelos médicos para entender ao 

que eles classificavam de vícios morais. 

O ato de conhecer exigia uma técnica que pudesse fornecer informações sobre a 

intimidade alheia. Logo, a medicina estimulava suas/seus pacientes a falar sobre as trajetórias 

de vida, tentando descobrir-lhes os segredos mais profundos. Dessa forma, é compreensível 

entender o porquê de a autobiografia ter se tornado importante para angariar o êxito de tal 

intuito.  

Ademais, é possível também entender o motivo pelo qual os escritos de Barbin tenham 

sido publicizados. Inicialmente, porque estavam inseridos, de certa forma, nessa prática de 

estudar as autobiografias para tentar compreender os comportamentos e as pessoas que 

desvirtuavam dos padrões considerados normais, e que, conforme Leujene (1987) esclarece, 

tornou-se comum na medicina da Europa oitocentista. Só que a redação de Barbin tornou-se 

mais excepcional, porque não fora escrita por outrem – como aconteceu com as outras 

 
48 Não foi possível encontrar referências sobre o médico em questão.  
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narrativas publicadas pelos médicos – ela/e própria/o foi a/o autora/autor da redação 

autorreferencial. Isso a tornava um manancial rico, porque as informações ali concebidas foram 

realizadas pelas mãos da/o escritora/escritor de sua própria vida, isto é, era vista como uma 

narrativa “original” ainda não lapidada pelos profissionais da saúde.  

Nesse sentido, além de analisar a história de vida das/dos hermafroditas, também havia 

um interesse especial em conhecer como lhes eram as partes íntimas. Tal curiosidade é notável, 

pois, tal qual informa Dreger (1998), não se tem registro sobre o rosto de Babin, mesmo com o 

advento da fotografia, só um breve relato. Os médicos, contudo, fizeram questão de ilustrar 

minuciosamente sua genitália, como pode ser constatado nas imagens 7 e 8.  

 

Imagem 7: A anatomia sexual de Alexina/Abel Barbin, vista caudal 

 

 

De acordo com o texto de Goujons, as letras indicam: A. testículo direito (o esquerdo não desceu); B. abertura da 

uretra; C. Vagina; D. “falo ou clitóris”; E. pele que cobria a glande; F. orifícios das glândulas sebáceas; G. orifício 

dos canais excretores do esperma; H. Pêlos; I.ânus. 
Transcrito de: DREGER, Alice. Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. Cambridge, London: 

Harvard University Press, 1998, p. 19 
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Imagem 8: A anatomia sexual de Alexina/Abel Barbin, visão oblíqua 

 

Letras indicam: A. “incisão por meio da pele permitindo a visualização da glândula vulvo-vaginal e seu canal 

excretor. B. uretra. C. orifício externo do canal excretor da glândula vulvo-vaginal. D. orifício externo do canal 

deferente”.  

Transcrito de: DREGER, Alice. Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. Cambridge, London: 

Harvard University Press, 1998, p. 20 

 

 

Diante desses fatos, é possível observar que a ambiguidade sexual de Barbin se insere 

em um cenário em que os médicos estavam ainda tentado construir um saber sobre o corpo – 

não se tinha nada certo ainda - por isso essa necessidade de provocar as/os hermafroditas a falar 

cada vez mais sobre si mesmas/os49. Pode-se perceber, então, que a medicina não poupou 

esforços para descobrir o sexo “verdadeiro” da/o hermafrodita.  

Imiscuir tornou-se a palavra de ordem. Para isso foram usados todos os meios nas 

regiões genitais, a fim de cumprir tal tarefa: abrir, apalpar, introduzir e outros. Era necessário 

deixar explícito cada detalhe rumo a essa saga exploratória, mesmo que significasse expor a/o 

examinada/o. Tratavam as/os hermafroditas como um objeto de estudo, fruto da curiosidade 

pelo desconhecido, desumanizando-as/os.  

 

 

 

 
49Atualmente, a medicina ainda não tem campo do saber seguro quando se trata de compreender a questão corpórea 

em relação à intersexualidade, pois, como esclarece Barbara Pires “[a]inda hoje, a literatura médica discute sobre 

qual seria o melhor marcador biológico para diferenciar homens e mulheres”. (PIRES, 2008, p. 50)  
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2.5 - A confabulação da história individual de Barbin com a da relação de outras/os 

hermafroditas com os médicos de sua época  

 

Ao inter-relacionar a história individual de Barbin com a de outras/os hermafroditas de 

sua época, sobretudo as relações com os médicos, percebe-se que estão presentes diversos jogos 

de interesses. As pessoas com ambiguidade sexual ou de difícil classificação em um só sexo 

não foram somente meros agentes passivos nas mãos desses profissionais da saúde. Havia jogos 

de poder e interesses de ambas as partes.  

Quando Porter (1985) propõe que seja feita uma história da medicina vista de baixo, ou 

seja, do ponto de vista do paciente, o referido historiador parece não pretender colocar o 

enfermo como uma vítima passiva perante o poder do médico, até porque a medicina no século 

XIX ainda estava em formação, não detinha toda a autoridade que possui contemporaneamente. 

O seu conhecimento era ainda muito dubitável, uma vez que estava em processo de 

institucionalização. Há complexas trocas de negociação e interações dinâmicas entre acamados 

e médicos que não podem ser menosprezadas e cujo estudo procura demonstrar ao intercalar a 

história individual de Barbin com a de outras pessoas em situações iguais ou parecidas.  

 

2.5.1 - A notoriedade do caso de Barbin 

 

Conforme Dreger (1998), no livro Hermaphrodites: and the medical invention of sex, o 

caso de Barbin ganhou tamanha notoriedade, que era citado entre várias apreciações médicas 

do século XIX quando o assunto era hermafroditismo. Isso não ocorreu porque o caso Barbin 

fosse difícil de classificar, já que para os médicos essa personalidade era claramente homem, 

pois possuía um micropênis e testículos, uma vez que as gônadas eram consideradas os 

principais fatores para fazer tal classificação. Então, por muito tempo, Dreger refletiu sobre o 

porquê de a situação de Barbin ser tão conhecida. 

A resposta de Dreger (1998) a esse questionamento foi de que o caso Barbin ficou 

famoso por causa do saber médico que se apropriou de seus manuscritos e de seu cadáver para 

fazer autópsias. A partir disso, de acordo com o Dr. E. Goujon - que ajudou a realizar as 

investigações no corpo de Barbin depois de seu falecimento –, conseguiram as informações 

mais completas sobre o hermafroditismo, em cujo parecer a ciência jamais pudera produzir 

sobre o gênero. (GOUJON [1869] apud FOUCAULT, 1992)50 

 
50 Essa parte foi retirada do relatório de Goujon sob o título Estudo de um caso de hermafroditismo imperfeito no 

homem, publicado por Foucault, juntamente com outros documentos, entre os quais se destacam as memórias 
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Não foi, contudo, só entre o meio médico que o caso de Barbin causou tanto alvoroço. 

Antes mesmo de serem descobertas e publicadas as suas memórias autobiográficas e de ter seu 

corpo autopsiado depois de ceifar a vida, jornais e romancistas já se interessavam por sua 

história. Por exemplo, além do romance Um escândalo no convento, produzido pelo escritor 

Oscar Panizza, que retrata de maneira alusiva a história de Barbin, a imprensa da época 

escreveu: 

 
Independant de la Charente-Inférieure, 21 de julho de 1860. 

 

Não se fala em outra coisa em La Rochelle a não ser na estranha 

metamorfose de uma professora de vinte e um anos de idade. Essa jovem, 

estimada tanto por seus talentos quanto por sua simplicidade, apareceu de 

repente, a semana passada, vestida de homem na igreja de Saint-Jean, entre 

sua mãe e uma dama das mais estimáveis da cidade. Algumas pessoas na 
missa, surpresas com tal inversão num lugar como aquele, e em tal companhia, 

começaram a ficar inquietas e retiraram-se da igreja para espalhar a notícia. 

Logo todo o bairro ficou agitado; formaram-se grupos; todos procuravam em 
vão a chave do enigma entregando-se às conjeturas mais bizarras; as histórias 

mais estapafúrdias circularam em toda a cidade, mas a fina-flor dos fofo-

queiros desabrochou inteiramente, sobretudo no bairro de Saint-Jean, onde 
sabemos que o solo lhe é dos mais favoráveis. Para evitar a possibilidade de 

nos confundirmos em meio aos boatos mais diversos que chegaram aos nossos 

ouvidos, nos abstivemos de entreter nossos leitores com os fatos antes de 

conhecê-los bem. Eis o que resulta das informações obtidas de boas fontes: 
Trata-se de uma dessas aparências enganadoras do sexo em que 

determinadas particularidades anatômicas podem sozinhas dar a explicação. 

Os livros de medicina contêm diversos exemplos do caso. O erro se prolonga 
ainda mais na medida em que uma pia e modesta educação lhe mantém na 

mais honrosa ignorância. Um dia, casualmente, determinadas circunstâncias 

fazem nascer a dúvida em seu espírito; faz-se um apelo à medicina, o erro é 
reconhecido, e através de um julgamento o tribunal retifica o nascimento nos 

registros do estado civil. 

Eis toda a história. Nada mais diremos a respeito de nossa jovem 

professora, mas de nosso jovem compatriota: história bem simples que só pode 
conquistar a estima e o interesse de todos aqueles que o conhecem. (JORNAL 

L’ÉCHO ROCHELAIS [1860] apud FOUCAULT, 1982, pp. 133; 134, grifos 

meus)51   

 

A resposta, depois de muito refletir sobre tamanha fama diante do caso Barbin, advém 

à mente: porque ela/e de certa forma quis, porque ela/e permitiu por seu próprio parecer revelar-

se. Essa personalidade não foi puramente manipulada pelos interesses da Igreja, do jurídico e 

 
autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley Franco, em 1982, sob o título Herculine Barbin: o diário 

de um hermafrodita.  
51 Esse trecho retirado do jornal foi publicado por Foucault, juntamente com outros documentos, entre os quais se 

destacam as memórias autobiográficas de Barbin, no livro traduzido por Irley Franco, em 1982, sob o título 

Herculine Barbin: o diário de um hermafrodita. 
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da medicina. Logo, não foi um ser passivo dentro desse processo. Se Barbin não confessasse 

seu segredo para todas essas instâncias de poder, ninguém saberia de seu caso.  

Um dos fatos que ajudou a corroborar tal tese é de que Barbin, ao confessar aos médicos 

a sua condição, poderia ter pedido para mantê-la em segredo. De acordo com Houbre (2009), 

muitos médicos franceses do século XIX, mesmo que considerassem ter descoberto o sexo 

verdadeiro de uma/um hermafrodita, pensavam que deveriam respeitar-lhes a escolha – às vezes 

a contragosto - e manter a situação sigilosa. Esse é o caso de uma paciente denominada/o 

Louise-Julia-Anna52, em que o médico “contenta-se em revelar-lhe seu “verdadeiro” sexo 

deixando-lhe a escolha do seu sexo social em nome do livre arbítrio de sua paciente e do respeito 

pelo segredo profissional”. (HOUBRE, 2009, p. 28) 

 

Pode-se surpreender que não tenha havido muita insistência a respeito 
da mudança de roupas; mas existe um certo princípio de liberdade que é 

preciso deixar e mesmo salvaguardar para o sujeito em questão. 

Provavelmente, vestir roupas de mulher é, para ele, uma mentira em ato; mas 

isto se transforma em uma questão de consciência, que parece ultrapassar a 
competência cirúrgica (…). No direito, é verdade, não é permitido usar as 

roupas de um outro sexo fora das permissibilidades do Carnaval. Mas o 

cirurgião não é de nenhuma forma obrigado a garantir a execução de medidas 
policiais; nem mesmo pode colaborar, uma vez que está compromissado com 

o dever formal do segredo profissional. (GUERMONPREZ apud HOUBRE, 

2009, pp. 28;29)  

 

Sobre a leitura atenta das memórias de Barbin, observa-se que, embora essa 

personalidade não conhecesse muito do mundo, no sentido de ter passado a sua vida quase toda 

em ambientes religiosos, não era um ser tão ingênuo, a ponto de ser manipulada/o a bel prazer 

nas mãos da medicina e do jurídico. Na verdade, essa personalidade mostrava-se em seus 

escritos ser demasiado sábia/o. Há um jogo em que esses aparatos institucionais também foram 

usados por Barbin, pois acreditava que eles poderiam servir de aportes para atender aos seus 

interesses em poder viver de acordo com as normas sociais e padrões vigentes de sua época, 

com sua amada Sara. 

Depois de um ano, enquanto descobria e conhecia o amor com sua querida Sara, Barbin 

relatou que, em um esplêndido dia de inverno, fizera com sua amada e as internas um passeio, 

longe dos muros do internato onde ministravam aula, mais exatamente a dois quilômetros de 

distância desse estabelecimento, em um pequeno lugarejo. Nesse lugar, cerceadas/os pelo verde 

da paisagem do bosque que apreciavam, Barbin confessou a Sara, com palavras ternas: 

 
52 Provavelmente o nome da/o paciente não era esse. O médico para preservar a identidade da/o paciente deve ter 

preferido atribuir-lhe um codinome.  
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[...] do fundo de minha alma, eu te amo como nunca amei ninguém na 

vida. Mas não sei o que está acontecendo comigo. E sinto que essa afeição não 

pode mais me satisfazer. Para isso preciso de toda a tua vida! Invejo, às vezes, 

a sorte daquele que será teu marido”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 
1982, p. 52) 

 

Esse dia parece que lhe trouxe uma ideia fixa de quem poderia ocupar esse lugar, o de 

esposo, na vida de Sara. A partir desse momento principiou a enveredar-se na confabulação de 

que essa posição de marido poderia ser sua. Começou a cogitar a possibilidade de revelar o seu 

segredo ao mundo para conseguir realizar tal intento. Sabia, porém, que não seria fácil, por isso 

demonstrava-se temerosa/o diante de tal provável situação: 

 
Obviamente eu percebia que o futuro era sombrio! Seria preciso mais 

cedo ou mais tarde romper com um gênero de vida que não era mais o meu. 

Ah, mas ai de mim! Como sair daquela terrível complicação? Onde encontrar 

forças para dizer ao mundo que eu usurpara um lugar e um título interditados 
pelas Leis Divinas e humanas? Mesmo uma inteligência mais sólida do que a 

minha teria ficado perturbada. A partir desse dia, não deixei Sara um só ins-

tante sozinha!... Acalentamos o doce sonho de pertencermos uma à outra para 
sempre, diante do céu, isto é, pelo casamento. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 54, grifo meu) 

 

Incitada/o a viver esse amor, Barbin, juntamente com Sara, começou a traçar uma série 

de estratagemas para que o sonho do casamento pudesse ser concretizado. Logo, ambos teciam 

diversos planejamentos para atingir suas aspirações. Barbin afirmou: “Foi então que todo tipo 

de plano, cada um mais estranho do que o outro, surgiu na nossa imaginação delirante. Mais de 

uma vez achei que fugir seria o único meio de obter algum resultado. Sara concordava, mas 

logo ficava com medo e desistia.”  (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 54) 

Parece que a única alternativa que lhe restava era confessar o seu segredo. Demonstrou, 

porém, preocupação em tentar deixar essa situação o menos sofrível para as pessoas que a/o 

amavam, como sua mãe. Tentava prepará-la para o que estava prestes a acontecer: 

 
As cartas que eu escrevia a minha mãe deixavam transparecer uma 

preocupação constante. Sem lhe fazer confissões, eu a preparava aos poucos 
para uma catástrofe inevitável. Minhas palavras eram para ela uma série de 

enigmas insolúveis. Chegou a pensar que eu estivesse louca e suplicou que eu 

desse um fim às suas cruéis incertezas. Tentei então acalmá-la e causei-lhe 

novas perplexidades. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 54; 55) 

 

Cansada/o de ser vigiada/o pelos olhares atentos que a/o cerceavam, queria viver com 

Sara, como dois amantes, sem precisarem ser policiados a todo momento, a cada passo que 

davam. Barbin relatava que “Compreensivelmente, diante das alunas, minhas relações com Sara 
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eram cheias de perigos incessantes. Para que não desconfiassem, precisávamos manter uma 

certa reserva, tentando não passar dos limites (sobretudo eu)  ! ! ! ”  ( BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 55). A situação estava cada vez mais complicada de esconder, porque: 

 
Inicialmente a intimidade que havia entre mim e Sara era muito 

admirada, mas com o tempo passou a ser criticada pela maioria das pessoas 

que a considerava um pouco exagerada e por que não dizer suspeita. Mas 
estavam ainda muito longe da verdade. 

Por falta de conhecimento, fazia-se comentários de todo tipo, até que 

afinal, como sempre, algumas comadres caridosas decidiram prevenir a 

senhora P . . . ,  em nome da moral ultrajada por nossa conduta cotidiana diante 
das alunas. Principalmente eu, sofri graves acusações. Transformaram em 

crime o fato de eu beijar com muita freqüência a senhorita Sara. 

Começamos a observar que, de fato, éramos objeto de sérios exames 
por parte das alunas mais velhas. 

Quando me viam abaixar e apertar Sara em meus braços, desviavam 

a cabeça com embaraço, como se tivessem medo de nos ver ruborescer. As 
internas principalmente, que nos viam dormir e acordar, manifestaram mais 

de uma vez seu espanto em relação a determinados detalhes que, sem dúvida, 

as assustavam. Evidentemente faziam comentários a esse respeito. Daí os 

rumores que se espalhavam pela cidade. A senhora P . . .  que era extremamente 
cuidadosa em relação ao bom nome de sua casa, ficou seriamente afetada com 

isso. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 56; 57) 

 

Logo chegaram as férias e Barbin foi passar esse período (dois meses) junto de sua mãe, 

na casa do senhor que, em seus escritos, denominou Saint M, e onde sua progenitora trabalhava. 

Contou que a despedida de Sara foi dolorosa. Mesmo que fosse por pouco tempo, até voltar a 

trabalhar no internato novamente, esse período foi uma tormenta, o que só alimentou a vontade 

de ficar nos braços da amada para sempre, fato que não poderia ser mais adiado. Relatou que 

era perseguida/o por essa ideia constantemente e constatou que esse futuro já não podia ser mais 

delongado.  

Antes do término das férias, recebeu uma carta de Maria dos Anjos, professora da escola 

normal em que havia estudado, convidando-a/o para um retiro anual dessa instituição escolar. 

Chegando a esse local, diante da calma religiosa, decidiu confessar a um padre desconhecido a 

sua situação: 

 

Coloquei, por assim dizer, meu destino em suas mãos, e fiz dele meu 
juiz! “Minha filha”, disse ele, “a situação é das mais graves e exige sérias 

reflexões. Não posso agora, nesse momento, traçar para você uma linha de 

conduta. Volte amanhã, e daqui a dois dias eu lhe darei meu conselho”. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 62) 
 

O padre aconselhou-a/o que nunca revelasse sua situação e entrasse para um convento de 

mulheres. As palavras de seu confessor não era o que esperava ouvir, pois, segundo seu parecer: 
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“Propunham-me evitar um escândalo para me criar uma situação mais perigosa ainda, que 

culminaria num escândalo inevitável. Além disso, eu não tinha nenhuma vocação para a vida 

religiosa.” ( BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 63) 

Ao deixar o retiro, parecia estar convencida/o a contrariar o aconselhamento do padre. 

Esse fato fica claro ao relatar a despedida de sua querida professora Maria dos Anjos, pois 

deixou escapar em seus escritos que já: 

 
[...] estava convencida de que não a veria mais, ao menos nas mesmas 

condições! Tudo, entre mim e ela, estava, portanto, terminado! Um abismo 

nos separaria! E esse pensamento me entristeceu muitíssimo. 
Vejo-lhe ainda o olhar angélico fixado em mim, enquanto minhas 

mãos apertavam as suas!!! 

Meu Deus, se ela pudesse ter lido em minha alma! 
Levei o rosto àqueles lábios tão puros, mas foram os meus que se 

colaram em suas faces!!! Estava acabado! Eu romperia para sempre os doces 

laços do meu passado!!! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 63) 

 

Parece decidida/o a revelar sua situação, mas não deixava de demostrar a sua 

preocupação em relação a Sara. Advinha-lhe certa insegurança quanto ao seu posicionamento 

quando revelasse o seu segredo. Se ela estaria ao seu lado realmente, porque, mesmo que 

declarasse seu amor a Barbin, “Sara respeitava e temia sua mãe ao mesmo tempo. Eu imaginava 

a cólera, o furor, e a indignação daquela mãe se soubesse a vergonha de sua filha!” ( BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 64) 

Diante de tantas dores advindas de suas elucubrações mentais, medos, incertezas e 

inseguranças, sentia moléstias físicas constantes e dolorosas, o que a/o fez, muito a contragosto, 

aceitar consultar-se com um médico denominado doutor T... O exame foi realizado em quarto 

onde só ambos estavam presentes. Ao examinar o corpo de Barbin, o profissional da saúde ficou 

estupefato. 

 

De pé ao lado da minha cama, o doutor me considerava com muita 
atenção. Exclamações quase inaudíveis escapavam de sua b o ca . . .  “Meu 
Deus, será que isso é possível!?” 

Compreendi por seus gestos que ele queria prolongar o exame a fim 
de esclarecer suas dúvidas! 

Meu cobertor foi novamente levantado. Minhas roupas 
desordenadamente postas, deixavam ver a parte superior do meu corpo! A mão 
do médico o percorria indecisa, trêmula, até o abdômen, onde estava sediado 
o meu mal. De tanto tocar acabou por descobrir o lugar exato, pois dei um 
grito agudo, empurrando com força sua mão. 

Ele se sentou então perto de mim, insistindo docemente que eu 
retomasse a coragem; coragem que, sem dúvida alguma, ele também precisava 
A alteração do seu rosto revelava uma inquietação anormal. “Por favor, peço-
lhe que me deixe em paz. O senhor está me incomodando excessivamente.” 
— “Senhorita”, disse ele, “me dê apenas um minuto, e tudo estará terminado”. 
Imediatamente escorregou a mão por sob o lençol e parou no lugar sensível. 
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Apertou-o diversas vezes, como se estivesse tentando encontrar a solução de 
um problema difícil. Não ficou lá!!! E encontrou a explicação que procurava! 
Mas era fácil de se ver que ela ultrapassava todas as suas previsões! 

O pobre homem ficou terrivelmente atordoado! Frases entrecortadas 
escapavam de sua boca, como se ele tivesse medo de as pronunciar. Eu queria 
que ele estivesse bem longe de mim!!! 

A senhora P... não compreendeu absolutamente nada. Com pena de 
mim arrastou-o para fora dali, a fim de abreviar aquela cena cansativa. 

“Adeus senhorita”, me disse ele com um meio-sorriso, “tornaremos a 
nos ver!!!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 67; 68, grifos do 
autor) 

 

Embora o médico lhe dissesse que voltariam a se ver, não só Barbin, como a mãe de Sara, 

denominada Senhora P..., proibiram que ele voltasse a realizar qualquer outro tipo de exame. 

Provavelmente o médico contou à Senhora P... o segredo de Barbin, o que a deixou confusa, 

entretanto permitiu que Barbin continuasse no internato, contrariando os conselhos do médico, 

que sugeriu afastá-la/o “de sua casa o mais rápido possível, acreditando se livrar assim de toda 

a responsabilidade” ( BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 69). A Senhora P... 

ponderava que Barbin desconhecia sua situação, pela qual não podia ser culpabilizada/o, mas 

fez reservas em relação a qualquer comportamento íntimo com Sara.  

Para Barbin essa situação era inaceitável, pois esperava que a Senhora P... e o médico 

a/o ajudassem a romper o seu segredo, atribuindo-lhe um novo lugar no mundo, o de homem, 

para que pudesse desfrutar do seu amor ao lado de Sara, destituído de qualquer olhar pejorativo. 

Conforme ela/e, o doutor tinha: 

 
[...] o dever de se comportar de uma outra forma. Numa circunstância 

como aquela, a indecisão não era permitida; era uma falta grave, não só em 

termos morais como também em termos legais. Apavorado com o segredo 
que o havia surpreendido, preferiu enterrá-lo para sempre! (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 69, grifos meus) 
 

Para Barbin era imperdoável a atitude do referido médico. Ainda mais porque ponderava 

que o doutor tinha o dever moral e legal de contar ao mundo sua condição, embora não o tenha 

feito. Para piorar a situação, ao passar por ela/e e Sara, o referido profissional da saúde lançava 

sorrisos que pareciam ser maledicentes: 

 

Passava por nós e me cumprimentava com um sorriso! O que pensava 

nos vendo rir, sempre juntas?!!! Estranha situação!...Seu silêncio, sua atitude, 
me pareciam revoltantes! 

Diversas vezes tive vontade de lhe pedir uma explicação, mostrando-

lhe a falsidade de uma situação da qual eu precisava sair a qualquer preço. 

Sara repudiava toda e qualquer atitude do gênero. Para ela não se tratava de 
uma questão de reparação, mas de vergonha e maledicência que a 

perseguiriam por toda a vida! Ah, mas e eu! Eu a compreendia! (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 70) 
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Por não aguentar mais o silêncio do médico e da Senhora P..., que sabia de sua situação, 

começou a escrever cartas que pareciam enigmáticas ao patrão de sua mãe, denominado Saint-

M, e também à própria progenitora. Quando veio novamente o período de férias, parecia ter 

planejado decididamente revelar o seu segredo. Relatou que as despedidas de Sara “foram 

tristes, sobretudo as minhas, pois eu não estava certa de que iria revê-la. Parti sem contar meus 

planos”. ( BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 73)  

Já passado um mês na casa de Saint-M, prestes ao término das férias, decidiu ir à capela 

episcopal conversar com o padre que denominou monsenhor B... Antes de procurá-lo, parecia 

já ter realizado uma espécie de investigação sobre ele, por isso contou que: “A reputação do 

eminente prelado era universal. Homens de sabedoria, por excelência, o bispo de Saintes gozava 

de uma supremacia incontestável no episcopado francês. Seus diocesanos o cultuavam. 

Compreendi que somente lá encontraria conselhos e proteção.” ( BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 74) 

Barbin relatou que realmente não se enganara ao procurar o referido bispo, em cuja 

reação obteve o que esperava. Em suas palavras encontrou consolo e piedade, e a resolução que 

tanto almejava, o que não conseguira em suas confissões anteriores. O religioso decidiu não 

ficar em silêncio, mas contar com a opinião de um médico para tentar ajudá-la/o nessa 

empreitada. Com palavras ternas, Barbin descreveu o seu encontro com esse sacerdote cristão 

da seguinte forma: 

 

Recebi a bênção episcopal e me ajoelhei no genuflexório reservado 

aos penitentes. Minha confissão foi integral. O prelado me escutou com um 

assombro religioso. Não foi em vão que confiei em sua indulgência. Sua 
grande alma não ficara insensível às minhas palavras, gritos de suprema 

aflição; seu olhar de águia mediu o abismo em que mergulhavam meus 

passos... A honestidade de minhas confissões falava a meu favor. 
Revivi lá tudo o que a religião cristã pode oferecer em termos de 

encorajamento e consolo!...Os poucos momentos que passei perto daquele 

homem tão grandioso foram talvez os mais belos da minha vida. “Minha pobre 
criança”, disse ele, “você já terminou de falar, e não sei ainda o que lhe dizer. 

Autorize-me a usar de seus segredos, pois embora já saiba tudo a seu respeito, 

não posso julgar semelhante questão. Hoje mesmo falarei com meu médico e 

me entenderei com ele sobre a conduta a tomar. Volte portanto, amanhã de 
manhã, e esteja em paz”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 75) 

 

No dia seguinte voltou à igreja, onde encontrou com o médico, que denominou doutor 

H..., o qual lhe disse para encontrá-lo mais tarde em seu consultório. Depois de um exame 

minucioso, declarou que seu “verdadeiro” sexo era o masculino. Então “restava-lhe agora 

reparar um erro que escapava a todas as regras comuns. Para isso seria preciso levar a 
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julgamento a retificação de meu estado civil” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 

76). 

 Antes, porém, que isso acontecesse, o bispo, monsenhor B..., aconselhou-a/o a voltar ao 

internato onde ministrava aulas e explicar a situação. Barbin relatou da seguinte forma a sua 

chegada ao referido estabelecimento:  

 

Dois dias depois eu estava em L. . . Prevenida da minha chegada, Sara 

me esperava. Depois dos primeiros abraços, percebeu a gravidade de minha 
fisionomia. E como me perguntasse, sentei à beira da cama e olhei para ela 

condoída. “Minha bem-amada”, disse-lhe eu, “é chegada a hora de nos 

separarmos”, e contei a ela em linhas gerais o que tinha acabado de se passar 

em B. .. Vejo ainda seu rosto doce e querido envolto numa tristeza sombria. 
Não disse nada, mas seu olhar parecia me reprovar pelo fato de ter tomado 

essa decisão sem ela. “Se você quisesse”, dizia o seu olhar, “podíamos ter sido 

felizes ainda por muito tempo. Mas eu já não lhe satisfazia mais; você tem 
sede de uma existência livre e independente que eu não posso lhe oferecer”. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 77) 

 

Barbin contou que os tempos passados no internato não foram fáceis, principalmente 

por ver a tristeza de Sara, pois teria que se separar dela. Ainda mais, tinha que fornecer uma 

explicação plausível de sua partida para a senhora P..., ponderando-se para não adentrar em 

detalhes. Logo,  

 

Diante desses motivos vagos, que deveriam ser para aquela mãe cega 

uma advertência terrível, ela mantinha uma incredulidade que, verdadeira ou 

não, extrapolava toda e qualquer possibilidade de compreensão. Eu, entre-
tanto, a explico a mim mesma. Enquanto eu estava sob o seu teto, ela não 

podia deixar clara a razão de minha conduta sem tomar diante de mim uma 

posição hostil que sem dúvida provocaria suspeitas na família e na sociedade. 
Era isso que ela queria evitar a todo preço. No fundo ela aprovava 

minha atitude, quanto a isso não tenho dúvidas, e sua aparente segurança 

escondia horríveis angústias, das quais sua filha era o objeto. Mas se até então 
ela fechara os olhos para a evidência, e para as declarações de seu próprio 

médico, agora isso não lhe era mais permitido. A verdade estava ali clara e 

nítida diante de seus olhos [...]”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, 

p. 79) 
 

Poucos dias depois da conversa, a senhora P..., encontrou uma substituta para Barbin. 

Despedir-se de Sara lhe foi demasiadamente doloroso. Movida/o pelo sofrimento, levou à mão 

sua pena para contar como ocorreu a cena: 

 

Apertei seu braço bem apertado em meu peito. De vez em quando ela 

apertava minha mão. E nossos olhares num encontro eloqüente completavam 
as frases que desvaneciam em nossos lábios. 

[...] 

Apertei pela última vez em meus braços aquela que eu chamava de 
irmã e amava com o ardor de meus vinte anos. Meus lábios tocaram os seus. 
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Tudo estava dito. Parti, levando em minha alma toda a felicidade que tive 

durante aqueles anos com o primeiro e único amor da minha vida. A diligência 
se afastava roubando-me a visão de minha bem-amada. Tudo estava 

terminado. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 79) 

 

Voltando à cidade na qual sua mãe residia, La Rochelle – lugar codificado em seus 

registros como B... -, logo tratou, como afirmou o próprio Barbin, de preparar sua “reaparição 

no mundo como pessoa do sexo masculino” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 83). 

Em sua escrita, esclareceu:  

 
O doutor H . . .  já tinha preparado um volumoso relatório, em estilo 

médico, destinado a fundamentar diante dos tribunais uma petição de 
retificação, que deveria ser ordenada pela corte de S . . . ,  cidade onde nasci. 

Com esse relatório e mais algumas apresentações especiais para o presidente 

da corte e para o procurador imperial, parti para S . . .  Minha mãe me 

acompanhou. Nossa primeira visita foi para o velho padre que conhecia há 
muito minha família. Não tentarei aqui dar uma idéia do espanto ingênuo que 

lhe provocou a leitura da carta que o monsenhor de B.. . lhe havia endereçado 

a propósito do assunto. Isso é facilmente imaginável. Aqueles fatos eram por 
demais raros para confundir a curiosidade. O presidente de L.. . de V . .. nos 

acolheu com simpatia. Depois de tomar conhecimento do assunto, disse: 

“Você vai em meu nome procurar o senhor D . .. meu procurador da justiça, e 

entregar a ele todos esses documentos. O resto pode ser feito sem você. 
(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 83) 

 

Depois desses acontecimentos, Barbin passou por novos exames médicos, os quais 

tiveram o mesmo resultado que o primeiro, ou seja, afirmavam que era de fato homem. Dessa 

forma, relatou: “[...] o tribunal civil de S . . .  ordenou que a retificação fosse feita nos registros 

de estado civil no sentido em que eu pertenceria agora ao sexo masculino e teria meu nome 

feminino substituído por um novo nome masculino.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 85) 

Parecia que Barbin conseguira o que ambicionara: tornar-se homem. Poderia viver com 

sua amada Sara de acordo com as leis. Afirmou que, de volta a B..., tratou “de preparar minha 

reaparição no mundo como pessoa do sexo masculino” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 83). Conseguido esse novo lugar no mundo, tratou de manter contato com Sara. Conta 

que esta respondia regularmente as suas correspondências, mas escondida da mãe. 

Todo o seu empenho, constrangimento e sofrimento, porém, tudo que enfrentara para 

viver tal romance, não deu certo. Não conseguiu usufruir desse amor. Logo, lamentava-se não 

ter explicado o que realmente acontecera para a mãe de Sara, pois elucubrava que o “silêncio 

medroso, a seus olhos devia parecer ou uma fria indiferença em relação a ela e a filha, ou uma 

explicação tardia de uma conduta culpada” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p.90). 

Barbin relatou que esse fato, derivado de sua inexperiência, arruinara-a/o. Acreditava, se tivesse 
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conduzido de outra forma a situação, poderia ter-se casado com Sara.  

Portanto, o título de homem em nada lhe servira, já que não pôde desfrutar de seu amor 

com Sara e nem com qualquer outra mulher. Embora a medicina acreditasse ter-lhe devolvido 

o seu verdadeiro lugar no mundo, socialmente sua aparência ainda tinha um ar feminino e era 

vista com certa estranheza, pois afastava as mulheres e lhe ocasionava demasiado sofrimento: 

 

 Digo infindáveis sofrimentos, porque também sonhei com aquelas 

noites delirantes, com aquelas paixões ardentes que só me foram reveladas 
pela intuição. 

Estremecia quando à noite, via passar sob o fogo dos lustres aquelas 

mulheres bonitas, mais por seus enfeites do que por seus atrativos, há muito 

inexistentes. Sentado triste na platéia de um teatro, percorria com o olhar me-
lancólico todos aqueles rostos, imaginando secretamente todas as alegrias 

contidas naquelas palavras que se ocultavam atrás dos leques, aqueles sorrisos 

que prometiam a felicidade em apertos de mão. Ah não acrediteis que eu tenha 
experimentado sem inveja o choque de todas aquelas correntes elétricas que 

vinham de todas as direções. Não. Eu era jovem e ambicionava um lugar 

naquele banquete do amor.  [...] Antes de chegar ao desamor absoluto de uma 
alma derrotada por sua própria luta, oh! Acreditai, sofri cruelmente! (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 94) 

 

Tal qual Barbin colocou no fragmento supracitado, travou uma luta até conseguir o que 

almejava: ser reconhecido legal e socialmente como homem53. Embora no prelúdio de suas 

tentativas não tenha obtido êxito, não desistiu. Era movido por tamanha força de vontade, 

mesmo amedrontado pelo que o futuro poderia lhe reservar, que foi várias vezes a instituições 

de poder, à igreja e à medicina, até que seu intuito fosse realizado. 

Barbin não foi apenas uma “peça” de manobra dessas três instituições de poder – igreja 

católica, medicina e judiciário - citadas e analisadas por Foucault (1988). Ela/e as procurou 

insistentemente, porque, conforme atesta Dreger (1998), Barbin pensou que a revisão de seu 

status sexual lhe poderia possibilitar relacionamentos que antes lhe eram proibidos.  

Infelizmente, ainda que de forma engenhosa e persistente tenha conseguido “manipular” 

as esferas de poder para mudar seu status social, Barbin não contava com a suposta devolução 

ao seu “verdadeiro” lugar no mundo, cuja medicina e jurídico pensavam ter realizado. A 

sociedade ainda a/o via como um ser estranho, com aparência ambígua, detentor/a, 

 
53 É necessário deixar claro que o desejo de Barbin de ser reconhecido como homem na sociedade, não significa 

necessariamente que se identificasse com esse gênero. Na verdade, se não fosse por causa da ambição de poder 

vivenciar esse amor com Sara, e que o seu desejo e afeto não fossem por mulheres (o que para os padrões sociais 

e morais da época eram inaceitáveis), talvez Barbin nunca tivesse revelado o seu segredo e tivesse vivido como 

mulher por toda sua existência, porque seria bem mais fácil, uma vez que tinha sido criada/o para agir, falar, 

comportar-se e até exercer um profissão, como mulher. Dessa forma, todo o seu universo de referência de ser e 

estar no mundo foi construído como pertencentes ao universo feminino.  
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simultaneamente, de características femininas e masculinas. O local no mundo que essas 

instâncias de poder a/o ajudaram a angariar foi o da marginalização. 

A medicina foi a principal instituição de poder que despertou maior interesse no caso 

dessa personalidade. Houve na relação entre Barbin e os médicos uma troca recíproca de 

interesses, a/o primeira/o forneceu aos doutores as informações que ansiavam por conhecer 

cada vez mais uma situação tão excepcional, e os segundos concederam os pareceres médicos 

que se configuravam as principais vias atestadoras daquilo com que essa personalidade 

ambicionava ser reconhecida: um homem.   

Nesse processo, houve um claro jogo de interesses entre Barbin e a medicina. Os lances 

dados privilegiaram sobretudo as ambições dos médicos, que ansiavam por saber cada vez mais 

sobre a condição singular dessa personalidade, tanto que nem depois de morta/o deixaram de 

perscrutar seu corpo para saciar suas sedes de conhecimento e curiosidade. Por saber desse 

interesse da medicina em conhecer a anatomia do seu corpo, quando já estava dilacerada/o pelo 

sofrimento, e não vendo mais alternativas, Barbin decidiu suicidar-se. É muito provável que 

não foi só a dor, que a/o levou a tomar essa decisão. No ano de 1868, aos 29 anos de idade, 

quando se intoxicou por gás de carvão no pequeno quarto em Paris, teve o cuidado de deixar 

bem ao lado do próprio corpo a escrita do seu texto autobiográfico.  

O suicídio, que pode parecer, à primeira vista, uma derivação somente do desespero, 

observa-se, na verdade, uma ação planejada, cujo objetivo é a reivindicação do direito de contar 

a versão da própria história. Ao utilizar uma escrita tecida de forma sedutora, Barbin, por 

intermédio da dor, convoca suas/seus leitoras/leitores para o diálogo: 

Oh príncipes da ciência, sábios químicos, cujos nomes ecoam no 
mundo, analisem então, se for possível, todas as dores que queimaram e de-

voraram esse coração até suas últimas fibras; todas as lágrimas ardentes que o 

inundaram, dessecaram em suas selvagens opressões!  (BARBIN [1874] apud 
FOUCAULT, 1982, p. 96, grifos meus) 

 

Diante de tal desafio, é possível perceber que Barbin escreveu, sobretudo, para aqueles 

pertencentes às instâncias de poder que ousaram condenar sua trajetória existencial. No referido 

fragmento, essa personalidade parece querer envidar à reflexão sobre as opressões que podem 

concorrer para a produção do conhecimento. Na passagem, parece se referir mais 

especificamente à medicina, isso não é por acaso, pois fora ela que disciplinou, por meio da 

tentativa da construção do saber de uma “anatomia normal”, que o seu corpo era um “erro 

natural”.  
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 Ciente de que a medicina teria atenção especial ao seu corpo para realizar a autópsia, a 

fim de conhecer de maneira mais apurada a situação da/o hermafrodita, Barbin forneceu aos 

médicos não somente sua matéria corpórea, como também, por intermédio do texto 

autobiográfico, disponibilizou seus pensamentos e posicionamento subversivo sobre a 

moralidade da época, que condenou sua história, sobretudo a parte da trajetória compartilhada 

com Sara. 

Foi a Igreja Católica alvo de crítica assaz nos escritos de Barbin, é a ela que essa 

personagem queria convocar ao debate para rever a moralidade social que disseminava em sua 

época. Essa instituição ajudava também a promulgar a reprovação da sua condição sexual e de 

suas ações, vistas como pecaminosas. Além disso, sentia revolta porque, nas confissões iniciais 

sobre tais questões, os padres negaram-lhe o perdão e ainda condenaram seus comportamentos. 

Logo, ao saber que o cristianismo reprovava o suicídio, ceifar sua vida pode ter sido o último 

ato que essa personagem encontrou para negar veementemente a moralidade cristã, que lhe 

negou o perdão e, por sua vez, o que tanto almejava, a compreensão.  

Por último e não menos importante, a justiça, também não deixou de ser um alvo que 

Barbin tentou provocar ao oferecer à medicina o seu corpo por meio da morte. Isso pareceu 

querer incitar para análise a revisão dos padrões sociais estabelecidos e que legitimavam os 

saberes médicos e a moralidade cristã sobre a questão da normalidade, mais especificamente 

no que tange à constituição corpórea de que existem apenas homens e mulheres.  Dessa forma, 

o suicídio fora a sua última atitude de contestação, contravenção e subversão a tais instâncias 

de poder, de um ser que não fora passivo e muito menos ingênuo diante das regras sociais e 

morais impostas. 

2.5.2 - A relação dos médicos e das/dos hermafroditas: jogos de interesse 

 

Dreger (1998), ao analisar as biografias de hermafroditas realizadas pelos médicos, 

sobretudo do século XIX, informa que as/os hermafroditas resistiram à solução que parecia 

simples ao olhar medicinal, mas que lhes poderia mudar a vida significativamente. Não foram 

raros os casos das/os hermafroditas que se opuseram, contradisseram e foram partícipes ativos 

dentro dos jogos de interesses que as/os envolviam nas suas relações para com os médicos. 

No início do livro, Hermaphrodites: and the medical invention of sex, Dreger (1998), 

com um prólogo provocativo intitulado, Mas minha boa mulher, Você é um homem!, convoca 
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a/o leitora/leitor a refletir sobre a história de uma personalidade que consta no relatório de um 

médico belga, Dandois54, no século XIX. A personalidade é chamada pelo nome de Sophie V.55  

De acordo com o relatório, no dia 9 de fevereiro de 1886, uma empregada doméstica, 

com 42 anos de idade, foi à procura de um médico na tentativa de encontrar ajuda. Ela tinha se 

casado há dois meses com o primeiro marido e, apesar dos esforços do casal, não conseguiam 

consumar a relação sexual, devido à impossibilidade encontrada pelo esposo em realizar a 

penetração no órgão genital de sua companheira. Sophie V gostaria de saber se o problema era 

passível de ser corrigido. (DREGER, 1998)  

O médico e professor Michaux, que estava de plantão no hospital, examinou Sophie 

V. e, de forma incisiva (até dura) e sem pestanejar, declarou: “minha boa mulher, você é um 

homem” (DREGER, 1998, p. 1), afirmando que não importava no que ela e seu marido foram 

levados a acreditar. Seu parecer foi baseado na constatação de que Sophie V. tinha um 

micropênis de cinco centímetros de comprimento, em vez de uma vagina, e, embora coberto de 

glande, era suscetível à ereção. Além disso, o tamanho dos seios não eram próprios aos de uma 

mulher.  

Para o médico a solução era simples, não só quanto à situação física como também 

social, já que, para esse profissional, Sophie V. era certamente homem, por isso não poderia ter 

um casamento verdadeiro ou legal, pois não era permitida a relação matrimonial entre pessoas 

do mesmo sexo. Portanto, o casamento deveria ser anulado e o seu estado civil deveria ser 

mudado para o sexo masculino. Ao ouvir tais palavras, Sophie V. negou-se a enquadrar-se no 

que o médico tinha proposto, sempre fora mulher e continuaria sendo, independente do que o 

médico concluíra. (DREGER, 1998)  

Para o Dr. Michaux a solução parecia simples, porém Dandois, o médico responsável 

por publicar o relatório com a história de Sophie V., não compartilhava do mesmo pensamento. 

Segundo esse último profissional da sáude supracitado, era: 

 

[...] difícil imaginar quais devem ser os sentimentos de uma pessoa 

[como Sophie], envolvidos nas proibições de casamento, a quem é declarado 

claro que ela mesma, sua esposa, suas próximas relações, ela amigos, sua 

comitiva, as autoridades civis e religiosas, são [todos] confundido com seu 
sexo, e que ela é vítima de um erro de que por quarenta anos todos 

participaram e que até ela não podia suspeitar! (DREGER, 1998, p. 03, 

tradução minha )  
 

 
54 Não foi possível encontrar referências sobre o médico em questão.  
55 O verdadeiro nome da paciente foi preservado com o codinome Sophie V.  
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O relatório narra que Sophie V., atordoada, parecia não acreditar no que estava ouvindo. 

Responde ao médico que vivera e se comportara toda a vida como mulher, então, “[e]la era uma 

mulher” (DREGER, 1998, p. 03, tradução minha). Isso contrariava, efusivamente, o médico 

Michaux, segundo o qual, depois do exame, Sophie V. deveria tornar-se homem, o que ela 

decidiu não fazer.  

Sophie V. declarou que era casada com um homem, a quem amava como marido e que 

tinha o mesmo sentimento por ela enquanto esposa (DREGER, 1998). Portanto, “O médico, o 

homem a quem ela tinha buscado ajuda é que deveria estar louco, errado, confuso, ou pelo 

menos não valia a pena prestar atenção, porque Sophie não tinha interesse em se tornar um 

homem de repente”. (DREGER, 1998, p. 04, tradução minha) 

Mesmo que o ocidente haja tido a pretensão de obrigar Sophie V. a mudar toda a sua 

trajetória existencial por uma questão de sexo, por parecer ser homem biologicamente, ela 

recusou-se e decidiu viver tal como o gênero com o qual se identificava: o feminino. 

A atitude de Sophie V. surpreende no sentido de que, a partir do final do século XIX, 

com o fisiologista René Leriche, a opinião do doente (aquele que estava sob o estado de 

anomalia)  não poderia ser levada em consideração para a aferição do estado anormal. Leriche 

“abria para a medicina um campo de pesquisa em que apenas o olhar do médico deveria ser 

levado em conta nos diagnósticos dos corpos doentes, e não mais a opinião do próprio doente”. 

(SOUTO, 2013, p. 38)  

Ainda que no período em questão, como esclarece Roy Porter, a medicina não tivesse 

toda a autoridade que tem contemporaneamente, Sophie V. não estava livre das sanções 

jurídicas que lhe poderiam ser imputadas, caso viesse a ser acusada, por exemplo, de 

homossexualismo56, considerado um crime na época. Logo, a atitude de Sophie V. não deixa 

de chamar atenção. 

Ainda de acordo com Dreguer (1998), o caso Loiuse-Julia-Ana, na França, do ano de 

1892, é deveras interessante também. Nesse período, ela apresentou-se ao Dr. François 

Guermonprez de Lille, que a encaminhou para seu colega, o Dr.  Reumeaux de Dundurque. A 

situação dessa mulher logo despertou demasiado interesse nesses profissionais. Tanto que 

fizeram questão de produzir um relatório sobre o caso.   

 
56 O termo homossexualismo, com o sufixo ismo, designa uma doença que a medicina e a sociedade consideravam 

que os amantes do mesmo sexo detinham. Este estudo, de forma alguma, compartilha dessa visão. Empregou-se o 

termo, porque foi utilizado no Código Penal da época para designar um crime, por isso considerou-se mais 

adequado usá-lo, para mostrar o risco que Sophie V. poderia sofrer ao não aceitar o aconselhamento médico.  



123 
 
 

O relatório informa que, embora ela demonstrasse ter interesse por homens - na verdade,   

mantivera relações com vários – segundo os médicos isso era uma anomalia, pois constataram 

em seus pareceres que ela tinha testículos, por isso a consideravam  homem (DREGER, 1998).   

 

[...] a combinação do sexo anatômico “masculino” do sujeito 

[“macho” por causa de seus testículos] e seus desejos “femininos” 
[“femininos” porque dirigido aos homens] constituía uma “contradição 

bizarra entre o valor anatômico do sujeito e as características psíquicas de suas 

tendências sexuais!” Esse “homem” “tinha desejos femininos”, então, os 
médicos imaginaram, devia haver algo errado psicologicamente com Louise-

Julia-Anna. Guermonprez e Reumeaux concluíram que seu paciente era 

“verdadeiramente teratológico, tanto moral quanto fisicamente”.  
Guermonprez não poupou Louise-Julia-Anna o peso total de sua opinião: ele 

disse que ela era um homem, e instruiu-a a parar de fingir de outra forma. 

Como era de se esperar, “a revelação do masculino a natureza do [seu] sexo 

incomodava [o paciente] profundamente.” (DREGER, 1998, p. 111, tradução 
minha). 

 

Mesmo diante de tal notícia, que poderia parecer fatídica para muitas/os, Guermonprez:  

 
triunfante observou, no entanto, que não havia “uma lágrima, nem um 

suspiro, nem o menor vestígio de um ataque de nervos! Não havia nada disso 

encontrou angústia de uma verdadeira mulher encontrada na presença de um 

evento que inverte a sua vida de uma vez.” O fato de que Louise-Julia-Anna 
tomou a notícias que alteram a vida com “uma firmeza completamente viril”, 

Monprez que seu diagnóstico estava certo: ela deve realmente ser um 

“verdadeiro homem”. [...] (DREGER, 1998, p. 111;112, tradução minha) 

 

Dreger (1998) não esclarece se Loiuse-Julia-Ana decidiu seguir os ditames médicos e 

submeter-se a viver e comportar-se como seu novo sexo. O que chama a atenção nesse caso, 

porém, é visualizar como os médicos ajudaram, se não a criar, com certeza a fincar a ideia de 

que a reação comportamental de um homem e de uma mulher estava quase que “programada” 

pelo sexo. Concernente ao masculino, havia a representação de uma força sinônimo de 

virilidade, e ao feminino, de histeria e ataques de nervos.  

Os médicos afirmaram que os testículos a definiram homem, por isso a referida 

personagem demostrou tamanha virilidade, masculinidade e coragem, que tal situação singular 

exigia. Acreditavam que tal atitude só poderia advir de um ser superior, o masculino, que não 

poderia ser derivada de sentimentos de fraqueza e histeria, considerados inerentes às mulheres. 

É uma tentativa de mostrar a superioridade masculina em relação à feminina. 

Outro caso interessante narrado por Houbre (2009) também ocorreu na França, no 

século XIX, com uma pessoa cujos médicos da época, Lapoint e Tuffier57, denominaram Melle 

 
57 Não foi possível encontrar referências sobre os médicos em questão.  
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L.S. A referida personalidade, aos olhares exteriores e para ela mesma, era claramente uma 

mulher. Ao ser analisada intimamente por esses profissionais da saúde, que lhe afirmaram ser 

homem, a personagem em questão recusou mudar sua identidade sexual. Lapoint e Tuffier 

relataram da seguinte forma a situação: “Nosso sujeito ficou estupefato quando o informamos 

de seu sexo glandular masculino e declarou que perdemos o juízo. Nada mudou em seus hábitos 

e se considera simplesmente como uma mulher disforme, imprópria ao coito normal”. 

(LAPOINTE; TUFFIER apud HOUBRE, 2009, p. 25)  

Diante da indagação, o que poderia uma/um hermafrodita do século XIX esperar ganhar 

de um encontro com um médico? A maioria procurava alívio para algum incômodo ou 

disfunção - como o caso de Sophie V. - ou para uma dor. Ocasionalmente, havia quem 

procurasse lucrar monetariamente com a dúvida que a própria anatomia causava à curiosidade 

alheia. Logo, há outros casos em que as/os hermafroditas não resistiram aos pareceres médicos, 

na verdade, ajudaram-nos a angariar fama e/ou a legitimar-se no campo da saúde. Foi o caso de 

Gottlich. 

Semelhantemente à história de Barbin, nascida/o em 6 de março de 1798, na aldeia 

saxônica de Nieder Leuba, fora criada como menina, com o nome de Marie Rosine. 

Posteriormente, contudo, passou pelas mãos do médico e professor Friedrich Tiedemann, da 

Universidade de Heidelberg, em novembro de 1832, que determinou ser masculino o seu sexo 

“verdadeiro”, por isso passou a ser chamado de Gottlieb Gottlich. Diferentemente de Barbin, 

Gottlich usou sua situação não só para fornecer dinheiro e fama aos médicos que a/o 

examinavam, como também obter para si. (DREGER, 1998) 

Segundo Dreger (1998), Gottlich angariou certa fortuna enquanto viajava e era 

examinado em diversas escolas de medicina em toda a Europa e nas Ilhas Britânicas. Centenas 

de homens da ciência foram vê-la/o para saciarem suas curiosidades sobre o caso e geraram até 

opiniões conflitantes quanto ao “sexo” verdadeiro de Gottlich. Ao aproveitar-se disso, Dreger 

afirma:  

 

De muitos dos homens médicos e científicos que viram ele, Gottlich 

habilmente obteve certificados que testemunharam que seu caso era de 

profundo interesse para o médico, o naturalista, o frenologista, e o fisiologista. 
Estes fatos foram usados por sua vez para gerar ainda mais interesse e lucro. 

(DREGER, 1998, p. 52, tradução minha) 

 

De acordo com Dreger (1998), foi oferecida a Gottlich uma operação corretiva, a qual 

recusou prontamente. Parece que sua posição avessa à proposta privá-lo-ia dos lucros que estava 
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angariando, porque Gottlich cobrava de qualquer pessoa curiosa para espiar sua anatomia 

ambígua. (DREGER, 1998)  

Caso não estivessem se mostrando aos médicos para ganhar dinheiro, como fez Gottlich, 

muitas/os hermafroditas se apresentavam em “espetáculos” denominados shows de aberrações. 

Constituía-se um circo de monstruosidades. Embora pudesse desumanizá-las/os58, muitas/os 

conseguiram aproveitar para angariar algum lucro. As mulheres com barba eram exibidas como 

pessoas excepcionais, que divertiam e saciavam a curiosidade nas feiras e shows de Londres e 

Paris. Nos Estados Unidos, quem participava dessas exposições angariava tamanha quantia em 

dinheiro que conseguia comprar fazendas e até escravos. (DREGER, 1998) 

Alice Dreger cita outro pretenso caso de ganho monetário, o de uma suposta “mulher” 

italiana denominada Maria Arsano, no século XIX59. Essa pessoa reivindicou, como herdeira, 

a legitimidade de um título não fornecido às mulheres, quando afirmou que seu sexo 

“verdadeiro” era masculino. O lucro que poderia angariar com a mudança de sexo era 

exorbitante. Depois de um exame minucioso, contudo, os médicos atestaram que Maria Arsano 

era mesmo mulher. Para não deixar qualquer dúvida sobre o que esses doutores afirmaram, até 

fizeram a ilustração da anatomia das partes íntimas de Maria Arsano (imagem 9), caso algum 

outro profissional se interessasse sobre o caso. 

Outra situação, a de Henriette Williams, chama atenção e assemelha-se ao que 

aconteceu a Barbin. Nascida/o com ambiguidade sexual, cresceu na França do século XIX como 

homem. Tal qual Barbin, passou por um processo de revisão de seu status sexual, solicitado por 

ele mesmo, diante das dúvidas das pessoas que o cerceavam sobre qual era o seu “verdadeiro 

sexo”. (DREGER, 1998)  

Esse caso se assemelha ao de Barbin não só por causa do processo de revisão de status 

sexual, como também porque usou da medicina para realizar um interesse próprio. Queria que 

o parecer médico confirmasse que era realmente homem, o que acabou acontecendo, para poder 

casar-se, sem nenhum impedimento social e legal com uma mulher. 

 

 

 

 

 

 
58 Mesmo que essas pessoas conseguissem dinheiro apresentando-se nesses “circos de aberrações”, todo processo 

que leva um ser à marginalização (nesse caso, com desumanização) ocasiona sofrimento, por isso a escrita fora 

importante para Barbin porque não abriu mão de se conceber como ser humano.  
59 Alice Dreger não cita a data exata do século XIX em que isso ocorreu.  
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Imagem 9: Esboço anatômico da anatomia de Maria Arsano 

 

James Young Simp- filho classificou Arsano como um verdadeiro hermafrodita, “especificamente um caso de 

hermafroditismo transverso com os órgãos sexuais externos do tipo feminino”. Ela[...] foi mais tarde classificada 

como um pseudo-hermafrodita masculino. As letras indicam: a. púbico cabelo; b. lábios grandes; c. clitóris; e. 

Orifício uretral; f. abertura vaginal; g. testículos; h. vasos deferentes; n. ureteres; o. bexiga urinária; k, 1, m, s, t, 
vasos sanguíneos.  

Transcrito de: DREGER, Alice. Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. Cambridge, London: 

Harvard University Press, 1998, p. 58 

 

Assim como muitas/os hermafroditas usaram a medicina para atender a alguma 

ambição, os médicos também não ficavam atrás nesse processo. Por meio desses casos 

excepcionais muitos doutores angariaram reconhecimento, fama e até mesmo dinheiro. O final 

do século XIX foi um importante período de profissionalização da medicina na França e na 

Grã-Bretanha. Muitos médicos se esforçaram para se tornarem:   

 

[...] autoridades confiáveis e vitais em questões sociais importantes. 
Especificamente, em questões de sexo duvidoso, médicos homens esperavam 

oferecer a “direção de uma opinião qualificada” e, assim, tornam-se os 

“intérpretes autorizados” do “verdadeiro” sexo e da identidade sexual. Os 
médicos tornaram-se árbitros fidedignos de patologia e identidade sexual para 

serem consultados por hermafroditas e seus pais. Nesses encontros, então, 

ocorria uma negociação simultânea da identidade de ambos os grupos, dos 
homens médicos e cientistas e dos próprios hermafroditas. (DREGER, 1998, 

p. 61, tradução minha).  
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 Para Dreger (1998), o mais proeminente dos médicos que se dedicou, no final do século 

XIX e início do XX, ao estudo do hermafroditismo, não era nem francês e nem britânico, mas 

polonês. Foi o Dr. Franciszek Neugebauer (1856-1914) (imagem 10). 

 

Imagem 10: Franciszek (Franz) Neugebauer 

 

Franciszek (Franz) Neugebauer (1856-1914), especialista no campo do hermafroditismo. 

Transcrito de: DREGER, Alice. Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. Cambridge, London: 

Harvard University Press, 1998, p. 20 

 

Neugebauer galgou fama depois de muito empenho e dedicação. Viajou para investigar 

relatos de outros casos em muitas nações. Documentou cuidadosamente os detalhes dos casos, 

seja por meio da escrita ou de ilustrações, compartilhou prontamente o conhecimento obtido 

com seus colegas. O resultado de seus estudos culminou na publicação da obra 

Hermaphroditismus beim Menschen, de 1908, que reuniu cerca de dois mil casos de 

hermafroditismo humano registrados na história em diversas partes do mundo. (DREGER, 

1998)  

Seja nos estudos de Neugebauer, seja nos demais realizados por outros médicos, que 

tentaram sobretudo desvendar como se formava o ser hermafrodita, as explicações eram 

diversas. Iam desde aquelas com certo ar ainda de misticismo, ao acreditarem que as impressões 

psíquicas ou emoções fortes por parte da mãe poderiam provocar malformações dos órgãos 

genitais do bebê, até a convocação da teoria darwinista, que classificava a/o hermafrodita com 

características mais masculinas - embora não fosse homem perfeito, isto é, no estágio pleno de 

desenvolvimento - como uma espécie mais evoluída do que aquela/e com atributos maiormente 
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femininos. Mesmo com a introdução das questões de hereditariedade, genética e hormonais, 

todos trataram a/o hermafrodita como uma monstruosidade, uma anomalia a ser curada.  

Embora as/os hermafroditas não tenham sido totalmente passivas/os nas mãos da 

medicina, estabelecendo trocas de negociação e interações dinâmicas com os doutores, ou 

negando-se a aceitar os seus ditames, infelizmente, não se pode deixar de observar que as 

pessoas com ambiguidade não estavam em pé de igualdade para participarem dos jogos de 

interesses que as envolviam nos contatos com os médicos. Era a relação de um médico e de um 

ser considerado socialmente uma anomalia. Obviamente, o primeiro detinha poder sobre o 

segundo. O que reforçava esse poder dos médicos era a suposição de que detinham o saber 

científico para corrigir as/os hermafroditas, por isso as/os enquadravam em padrões construídos 

socialmente, quando formularam limites bem delimitados e discrepantes entre feminilidade e 

masculinidade. Ainda pior, os doutores acreditavam que poderiam ajudar a prevenir e até 

mesmo curar o hermafroditismo. Até contemporaneamente tal fato não aconteceu.  

A medicina foi e é, hodiernamente, incapaz de aceitar que seus padrões devem ser 

revisados, e não os corpos das/os hermafroditas tenham que ser “corrigidos”. Mesmo que esse 

último fator seja realizado, é incapaz de resolver os problemas das pessoas que nascem com 

essa condição sexual. Para atestar tal afirmação, há o exemplo de Barbin. Embora os doutores 

pensassem que o haviam devolvido ao seu verdadeiro lugar no mundo, ainda assim o único 

espaço que conheceu foi o da marginalização em todos os âmbitos de sua existência, de modo 

a não lhe deixar outra alternativa senão o trágico ato de ceifar a própria vida. Infelizmente, até 

hoje, é uma realidade dura. Dessa forma, urge repensar o reconhecimento de diversas formas 

de existir, que não se restrinjam somente à égide binária (feminino ou masculino), sejam 

reconhecidas longe dos olhos da abjeção/retificação e legitimadas socialmente enquanto 

realmente são: humanas.
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CAPÍTULO III – NOS LIMITES DO (IM)POSSÍVEL: BARBIN E A 

(RE)CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DE UM CORPO QUE É MÚLTIPLO  

 

A inteligibilidade da ordenação da vida, seja no campo individual como no social, está 

diretamente coadunada com questões como as sexualidades, o corpo e o gênero, temáticas que 

foram relegadas por muito tempo aos porões escusos da História. Por causa desse fato, muitos 

sujeitos tiveram que sofrer dor imensurável por não se enquadrar na estrutura social considerada 

normal. Esse foi o caso das/os hermafroditas. 

Para estudar a história das/os hermafroditas, considera-se de extrema valia pensar nas 

questões sobre o corpo, as sexualidades e o gênero a partir do padrão do que se considera 

socialmente “normal”, como forma de ser, estar e relacionar-se afetiva e sexualmente. Esse 

ponto é crucial para se entender o processo de ocultamento, invisibilização, desumanização, as 

práticas de silenciamento e corrigibilidade para a manutenção de determinada ordem.  

Destarte, este capítulo, primeiro perpassa pela compreensão do liame entre as temáticas 

corpo e abjeção, cujo norte de discussão é a sexualidade, o corpo e o gênero. Retrata-se um caso 

específico, o de Barbin (talvez não seja tão singular, já que situações como as dessa 

personalidade foram silenciadas), não somente para a descrição de categorias e conceitos, mas, 

acima de tudo, por uma luta política de reconhecimento e respeito às identidades 

secundarizadas, subordinadas e subalternizadas por muito tempo. Tem a ciência não ser tarefa 

fácil, já que se convive com essa infeliz realidade há um período longo, mantida sob uma égide 

excludente, discriminatória e violenta. Por isso, a sensibilização do corpo social em relação a 

esses temas nunca é pouca e/ou pequena (em se tratando de uma tese) quando a questão é o 

processo de humanização.  

 

3.1 - Corpo e abjeção 

 

O estudo do corpo e a sua ligação com a abjeção perpassa diretamente o entendimento 

sobre as questões referenres a sexo, gênero e sexualidades. Logo, tais temáticas são apreciadas 

aqui não com o objetivo de apresentar uma definição gramatical, pois tal intuito provavelmente 

não seria concretizado, porque, como expõe muito bem Scott “[O]s que se propõem a codificar 

os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, porque as palavras, como as idéias e as 

coisas que elas significam, têm uma história” (SCOTT, 1989, p.2).  Ademais, a apresentação 
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textual da análise realizada foi feita de forma concisa, porque há um debate intenso sobre esses 

temas, que muitas vezes não confluem inteiramente entre si e isso acarretaria a dispersão do 

ponto fulcral da tese, que é vislumbrar os meandros da escrita de Barbin e como essa 

personalidade interpretou o próprio corpo, sua vida, seus atos diante da consolidação do padrão 

excludente balizado pela “normalidade”.  

 

3.1.1 - O ocidente e a construção das concepções de sexo, gênero e sexualidades “normais” 

 

Uma das primeiras inquietações que insurgiu nesta pesquisa, ao estudar a história da/o 

hermafrodita – ou como a maioria prefere ser denominada/o contemporaneamente: intersexual 

– foi, o que é ser humano? Esse questionamento adveio das leituras de Elizabeth Reis (2009), 

em Bodies in doubt, cuja resposta, antes de encerrar o debate suscitado por tal pergunta, abre 

novas possibilidades analíticas, ainda mais diante da contribuição que se apresenta demasiado 

elucidativa quando afirma que o sexo é um dos atributos essenciais da humanidade. 

Conforme Reis (2009), o processo de desumanização das pessoas com ambos os sexos 

foi realizado por meio de uma classificação abjeta, uma vez que, no ocidente, de acordo com a 

pesquisadora em questão, ser humano é possuir apenas um sexo e um gênero cultural: feminino 

ou masculino. Só que essa inscrição e significação cultural sobre os corpos foi feita maiormente 

pelo olhar externo aos seres denominados hermafroditas, e não por elas/eles mesmas/os, o que 

lhes retirou qualquer possibilidade de decidir sobre a própria vida e o modo de conduzi-la.  

Ao destituí-las/os do poder de ter direitos de escolha sobre a própria matéria corpórea, 

o que lhes parecia restar era, e ainda é, apenas o enquadramento a políticas de corrigibilidade e 

retificação que determinam ao indivíduo ter apenas um único sexo. Isso nega a possibilidade 

de existência de pessoas com a ambiguidade sexual, assim como foi feito com Barbin. A partir 

do século XVIII, sobretudo no XIX, sedimentou-se a instauração de todo um aparato de saber 

e poder que lhes pretendia negar a possibilidade de simplesmente existir enquanto humanos, 

diante da ambiguidade sexual.  

Ao entender que a compreensão das sexualidades não abrange somente o estudo sobre 

o corpo físico, mas também o social, percebe-se o quanto é um fator significativo para a 

construção de determinada ordem social, pois perpassa a questão política, apreciada, aqui, de 

forma mais ampla, isto é, como disputa de poder. Dessa forma, enveredar-se nos estudos sobre 

o corpo tendo como foco principal as sexualidades, ao mesmo tempo que possibilita vislumbrar 

um universo sedutor, devido à diversidade de interpretações no decorrer de várias realidades, 

nas múltiplas temporalidades, passível de acarretar à/ao historiadora/historiador  perder-se 
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nesse emaranhado interpretativo. Isso ocorre, pois cada cultura tem um discurso sobre o sexo, 

que se expressa em “modos de fazer sentido de ou atribuir sentido a corpos e práticas 

corporificadas”. (MOORE, 1997, p. 6) 

Se, na sociedade Ocidental, naturalizou-se essa visão binarista - de que existem 

biologicamente somente homens e mulheres - em algumas outras culturas, como na Índia, 

existem pessoas denominadas hirjas, concebidas nem homens, nem mulheres, e sim com um 

terceiro sexo (LUDIASBH, s/d). Pode-se retirar desse exemplo que essa concepção binarista 

não é universal. Cada cultura tem sua forma de interpretar os corpos e os usos que se fazem 

dele. 

Diante de tal multiplicidade, apreciou-se ser melhor situar a análise empreendida aqui, 

no ocidente, porque, embora se tenha ciência da riqueza das culturas orientais para retratar as 

temáticas sexo, gênero e sexualidades, a amplitude de tal discussão poderia acarretar uma 

dispersão da reflexão mais significativa neste estudo, que é a de compreender as memórias 

autobiográficas de Barbin. Logo, para a apresentação de tais temas, aborda-se a Europa, a partir 

do século XVIII, pois foi nesse período que o “sexo que nós conhecemos foi inventado”. 

(LAQUEUR, 2001, p.189)  

Para Laqueur, antes do século XVIII vigorava o modelo do sexo único, pois não havia 

uma distinção fisiológica e anatômica clara entre homem e mulher, embora houvesse 

culturalmente a divisão dos papéis sociais que cada um deveria ocupar na sociedade. Homem e 

mulher seriam vistos anatomicamente como iguais, uma vez que a vagina era concebida “[...] 

como um pênis interno, os lábios como prepúcio, o útero como o escroto, os ovários os 

testículos” (LAQUEUR, 2001, p. 16). Conforme o referido historiador, Aristóteles e Galeno, 

por exemplo, acreditavam que a mulher seria um homem menos perfeito, pois consideravam 

seus órgãos uma forma menor que a dos órgãos masculinos.  

Ao longo do século XVIII, conforme Laqueur, a ciência passou a considerar as 

categorias masculina e feminina como sexos anatomicamente estáveis, incomensuráveis e 

opostos.  Tal fato pode ser comprovado quando “[os]s órgãos que tinham nomes associados – 

ovários e testículos – passam a ser distinguidos em termos linguísticos” (LAQUEUR, 2001, 

p.189). É pertinente ressaltar que essa modificação não foi universal, nem ocorreu de uma só 

vez, “[...] nem em todos os lugares ao mesmo tempo, e nem foi uma mudança permanente”. 

(LAQUEUR, 2001, p. 190) 

No ocidente, sobretudo a partir do final do século XVIII, principia-se construir uma 

égide de identificação sexual que ficou restrita somente ao feminino ou masculino. A palavra 

natural entra em cena para legitimar esse pensamento, que ainda contava com o respaldo 
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científico da biologia. Começou-se a defender que as diferenças estabelecidas entre mulheres e 

homens na vida social eram facilmente explicáveis por discrepâncias advindas naturalmente da 

constituição anatômica do próprio corpo. 

As tentativas da medicina por demarcar as características anatômicas que poderiam 

diferenciar o corpo feminino do masculino depararam-se com a/o hermafrodita, considerada/o 

um obstáculo de difícil solução para cumprir tal intuito. Diante do frágil conhecimento e 

tentando ainda legitimar o seu campo de saber, uma vez que a medicina não detinha o status 

que detém atualmente, os relatórios sobre Barbin demostram a confusão que os casos de 

hermafroditas ocasionavam às pretensas verdades construídas por essa ciência.  

Mesmo que a ciência pensasse ter encontrado o “verdadeiro” sexo de Barbin, o 

masculino, seu corpo parecia suscitar mais incertezas do que qualquer suposta verdade. Tal fato 

fica claro no relatório do Dr. Goujon, um dos médicos que fez a autópsia do corpo da 

personagem autobiografada. Apesar de a medicina tê-la/o considerada/o homem, no relatório 

de Goujon essa questão parece não estar tão evidente assim. O referido médico considerou, 

embora Barbin pudesse “[...] representar o papel de homem graças a um pênis imperfurado 

suscetível de ereção, que atingia no ato o volume do pênis de certos indivíduos de conformação 

normal” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 122), seu órgão sexual assemelhava-se: 

 

[...] mais um clitóris volumoso do que um pênis; e, de fato, em 

algumas mulheres o clitóris pode atingir o volume do dedo indicador. A ereção 

podia ser acompanhada de ejaculação e de sensações voluptuosas, como ele 

mesmo nos mostra em suas memórias. Essa ejaculação não se dava de modo 
algum através do pênis, que, como já dissemos acima, era imperfurado. Uma 

vagina que terminava numa espécie de beco-sem-saída, e na qual podia-se 

penetrar facilmente o dedo indicador, lhe permitia representar igualmente o 
papel da mulher no ato do coito. A essa vagina, cuja localização é a mesma 

que a da mulher normal, estavam anexadas as glândulas vulvovaginais 

abrindo-se a cada lado da vulva e a abertura de dois outros pequenos condutos 
que serviam para a emissão ou ejaculação do esperma. (GOUJON [1869] apud 

FOUCAULT, 1992, p. 124)  

 

A confusão parece instalada no relatório de Goujon. Considerou no supracitado 

fragmento que Barbin, embora tivesse vagina, expelia esperma, ação própria do sexo masculino. 

O médico parecia não ter ciência da situação real de Barbin dentro de um padrão exclusivamente 

binário, não sabia ao certo o que o “órgão” sexual da personagem autobiografada era de fato: 

“pênis ou clitóris” [...]” (GOUJON [1869] apud FOUCAULT, 1992, p. 125). É bem possível 

que o profissional da saúde não soubesse definir se o corpo a sua frente, na mesa de autópsia, 

era masculino ou feminino.  
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Mesmo diante de tais incertezas, a palavra sexo começou a ser usada para designar uma 

semântica rígida de diferenciação entre os corpos masculino e feminino. A palavra natural entra 

em cena para legitimar esse pensamento, que ainda contava com o respaldo científico da 

biologia. Começou-se a defender que as diferenças estabelecidas entre mulheres e homens na 

vida social eram facilmente explicáveis por discrepâncias que advinham naturalmente da 

constituição anatômica do próprio corpo.  

Há também o entendimento do sexo como algo totalmente distinto do gênero. Muitas 

vezes, o sexo é entendido como algo puramente biológico, já o gênero, como um fato construído 

culturalmente. Laqueur questiona tal dicotomia, pois, para ele, o sexo, assim como o gênero:  

 

[...] é contextual. As tentativas de isolá-lo de seu meio discursivo e 
determinado socialmente são tão fadadas ao erro como a busca do philosophe 

por uma criança verdadeiramente selvagem ou os esforços do antropólogo 

moderno para filtrar o cultural e deixar um resíduo de humanidade essencial. 
E acrescentaria ainda que o corpo privado, incluso, estável, que parece existir 

na base das noções modernas de diferença sexual, é também produto de 

momentos específicos, históricos culturais. Ele também, como os sexos 
opostos, entra e sai de foco. (LAQUEUR, 2001, p. 27, grifo do autor)  

 

Em concordância com Lauqueur, qualquer distinção radical entre sexo (biológico) e 

gênero (culturalmente construído) não contribuiria necessariamente para a obtenção de uma 

perspectiva melhor sobre esses temas. É elucidativo refletir que ambos: 

 

[...] são socialmente construídos, um em relação ao outro. Corpos, 

processos psicológicos e partes do corpo não tem sentido fora das suas 

compreensões socialmente construídas. O intercurso sexual e a reprodução 
humana não são somente processos fisiológicos, são também atividades 

sociais. A noção de sexo, assim como o conceito de gênero, é construída dentro 

de um conjunto de sentidos e práticas sociais. (YANAGISAKO; COLLIER 

apud MOORE, 1997, p. 4) 

 

Infere-se, então, que, a partir do século XVIII, foi inventada uma concepção sobre o 

sexo para demarcar territorialidades de superioridades, que se transpunham do corpo físico para 

o social, na qual os argumentos biológicos foram usados para, pretensamente, atestar a 

superioridade do homem sobre a mulher. Stellmann (2007) afirma que o estudo da anatomia 

galgou tamanho espaço porque ele era usado para tentar comprovar tal tese. Examinavam-se os 

músculos, os tecidos e até mesmo perscrutava-se o crânio. Nesse último aspecto, afirmavam 

que o da mulher era menor, por isso ela não poderia exercer cargos que se considerava exigir 
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maior habilidade mental, como políticos e/ou administrativos. As funções femininas deveriam 

ficar restritas ao lar. (STELLMANN, 2007)  

A utilização do conceito de gênero, contudo, no século XX, adveio justamente para 

questionar os argumentos provenientes da biologia, maiormente do estudo da anatomia, ao 

defender que os homens, por possuírem um corpo mais forte e vigoroso que o das mulheres, 

eram considerados “naturalmente” superiores. Scott afirma que o uso do termo ‘“gênero” 

parece ter aparecido primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir no caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”. (SCOTT, 1989, p.3)  

Conforme Stellmann (2007), a palavra gênero começou a ser usada pelas feministas da 

década de 1960 para questionar a ideia de que os homens eram naturalmente superiores às 

mulheres. Suscitavam-se, assim, novas formas de conceber o feminino e o masculino, para além 

das concepções biológicas, pondo-as em relações sociais de poder. Nesse sentido, a palavra 

gênero: 

 

[...] surgiu dentro de estudos acadêmicos sobre a condição feminina e 

a origem das desigualdades entre homens e mulheres. Várias pesquisadoras 
orientadas por questões feministas começaram a se perguntar se as diferenças 

e desigualdades entre homens e mulheres eram universais e se poderiam ser 

observadas em todo e qualquer contexto. Com essa questão em mente, 
realizavam estudos e, por meio deles, chegaram à conclusão de que haveria, 

na prática, maneiras muito diversas de conceber feminino e o masculino em 

diferentes culturas, momentos históricos, regiões e até mesmo em uma mesma 

sociedade. Essa diversidade, portanto, era a pista para a compreensão de que 
o gênero, afinal, era produto de contingências sociais, e não apenas da 

natureza. (LINS; ESCOURA; MACHADO, 2016, pp. 25; 26) 

 

Os estudos sobre diferentes culturas, em distintos momentos históricos, possibilitam 

vislumbrar que há várias formas de entender os papéis e os comportamentos de homens e 

mulheres. Dessa maneira, passa-se a questionar a ideia de que as ações dos indivíduos são 

determinadas pela natureza, isto é, como resultado do sexo. Destarte, 

 

A noção de gênero problematiza a ideia de que biologia (o corpo, a 
genitália, os hormônios) determinaria totalmente o comportamento dos 

indivíduos. Afinal, os padrões de conduta ao masculino e ao feminino variam 

tanto de sociedade para sociedade, em diferentes momentos históricos, idades 
grupos sociais, essa mesma variabilidade demonstraria as possibilidades 

humanas: o quanto somos criativos e diversos na construção de gênero.  

(LINS; ESCOURA; MACHADO, 2016, p. 27) 

 

Os esforços feministas concentraram-se em reformular a visão construída sob a égide 

do argumento biológico de que a subordinação das mulheres em relação ao homem era algo 
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natural e, por isso, inevitável. O termo gênero foi usado por muitas feministas como uma forma 

de luta para revisar o determinismo biológico, advindo, por exemplo, do uso da palavra sexo, 

que impunha as diferenças sexuais e papéis sociais. A utilização do termo gênero por muitas 

feministas foi e é um ato político, que demarca disputas de poder para revisitar a estrutura de 

desigualdade imposta pelo jugo masculino sobre o feminino. 

Butler (2003) esclarece que a luta de algumas feministas buscava/busca no passado de 

um patriarcado a origem de sua opressão, a fim de entender os tempos de outrora como uma 

espécie de obstáculo a ser superado. Algumas pesquisas, todavia, insurgidas do movimento 

feminista ficaram restritas ao estudo somente das mulheres. 

Embora Butlter (2003) não ignore que a luta das feministas seja importante, a 

pesquisadora defende, na contemporaneidade, novas demandas de investigações que não 

podem ser deixadas de lado, pois o gênero possibilita uma infinidade de identificações, diversas 

da compreensão ocidental sobre o sexo, que não se limitam ao estabelecimento unívoco binário: 

feminino ou masculino. Afirma que “as identificações múltiplas podem constituir uma 

configuração não hierárquica de identidades mutáveis e superpostas que questionam a primazia 

de quaisquer atribuições unívocas de gênero”. (BUTLER, 2007, p. 102)  

Na mesma linha de pensamento de Butler (2007), Scott (1989) esclarece que, da mesma 

forma como as feministas lutaram/lutam para sua emancipação contra o papel instituído pela 

sociedade de subalternização frente ao homem, podem acabar, por sua vez, cometendo as 

mesmas práticas de marginalização e subordinação que sofreram/sofrem. Práticas direcionadas 

a outros grupos identitários subordinados e marginalizados pelos estudos de gênero, quando 

excluídos de suas análises. Ao retratar essa questão, Scott afirma: 

  
Na sua maioria, as tentativas das(os) historiadoras(es) de teorizar 

sobre gênero não fugiram dos quadros tradicionais das ciências sociais: 

elas(es) utilizaram as formulações antigas60 que propõem explicações causais 
universais. Estas teorias tiveram, no melhor dos casos, um caráter limitado 

porque elas tendem a incluir generalizações redutoras ou simples demais: estas 

minam não só o sentido da complexidade da causalidade social tal qual 
proposta pela história como disciplina, mas também o engajamento feminista 

na elaboração de análises que levam à mudança. (SCOTT, 1989, pp. 5; 6) 

 

Para Scott (1989), o entendimento de gênero somente pela relação entre mulheres e 

homens é uma ação reducionista que acarreta uma ideia estanque do termo, isso provoca uma 

 
60 As “formulações antigas” a que Scott (1989) está se referindo são a redução do entendimento do gênero como 

sinônimo de sexo biológico, ou seja, há apenas dois (feminino ou masculino), em que a distinção entre ambos se 

processa de maneira universal. Para a referida historiadora, não se pode esquecer que há outros grupos identitários, 

os quais também sofrem um processo de marginalização. 



136 

 

falsa coerência em uma “lógica” binária (feminino e masculino). Logo, como uma espécie de 

alerta, a referida historiadora afirma:  

 
[...] a identificação de gênero, mesmo quando ela aparece como sendo 

coerente e fixa, é de fato, extremamente instável. Da mesma forma que os 
sistemas de significações, as identidades subjetivas são processos de 

diferenciação e de distinção, que exigem a supressão das ambigüidades e dos 

elementos opostos a fim de assegurar (de criar a ilusão de) uma coerência e 

uma compreensão comuns. (SCOTT, 1989, p. 6)  
 

Com um pensamento similar ao de Scott, Butler (2007), baseada no pensamento de 

Foucault (1988), afirma que as identidades de gênero são performativas e não há nada de 

exclusivamente “natural” nesse terreno, a começar pela própria concepção de corpo ou mesmo 

de natureza. Para Louro (2000), a inscrição das identidades de gênero e sexuais é realizada nos 

corpos de acordo com os padrões de uma cultura demarcada conforme o momento histórico e 

pelas relações de poder estabelecidas na sociedade.  

Se a identificação de gênero é normatizada socialmente, de acordo com o sexo com o 

qual determinada pessoa nasce, assim como o seu corpo (que não se encaixava na 

regulamentação corporal aceita como normal, por causa da ambiguidade sexual), Barbin 

posicionava-se fora dos padrões.  

Ainda no século XIX, Barbin é o exemplo do que afirma Dreger (1998), quando 

esclarece não ser fácil estabelecer os limítrofes que demarcam as fronteiras capazes de delimitar 

e explicar o que faz uma pessoa ser mulher, homem ou outro. Como enfatiza muito bem a 

referida historiadora, essa questão é complexa porque:   

 

[...] muda com o tempo, com o lugar, com a tecnologia e com as 

muitas implicações teóricas, práticas científicas e políticas [...]. A resposta é, 
em um sentido crítico, histórico-específico ao tempo e ao lugar. Não há uma 

resposta final [...] para o que deve contar para os humanos como 

“verdadeiramente” masculino, feminino ou hermafrodita. (DREGER, 1988, p. 

09, tradução minha).  
 

Para Dreger (1988), essa classificação não é tão fácil, porque há uma variedade enorme 

de constituições corpóreas que envolvem não só a genitália para defenir o sexo de uma pessoa. 

Levam-se em conta questões como hormônios, tecidos, cromossomos e outras, que tornam tal 

distinção bem complexa. Ademais, não se pode esquecer, como enfatiza Moore (1997): 

 

[...] que as diferenças biológicas entre os sexos não podem constituir 

uma base universal para as definições sociais.  Em outras palavras, não se pode 

afirmar que as diferenças biológicas determinam construções de gênero e, por 
conseguinte, não pode existir um sentido unitário ou essencial atribuível à 
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categoria “mulher” ou à categoria homem [...] e os significados simbólicos 

associados às categorias “mulher” e “homem” são socialmente construídos e 
não podem ser considerados naturais, fixos ou predeterminados. Dados 

culturais comparados foram particularmente valiosos nesse aspecto, 

fornecendo a evidência empírica para demonstrar que as diferenças de gênero 

e as relações de gênero são cultural e historicamente variáveis. (MOORE, 
1997, s/p)   

 

Formula-se, então, que o gênero não pode ser definido pela concepção tida por sexo 

biológico, porque este “[...] não é condição  para a existência e vivência do gênero, ao contrário, 

o gênero se faz no corpo biológico, vivendo-o e não sendo condicionado por ele” (PIOVEZAN, 

2010, p.22). Sobre esse aspecto, Escoura, Lins e Machado, no livro Diferentes não desiguais: 

a questão de gênero na escola, ao retratarem a identidade de gênero, esclarecem: 

 

Em geral, as pessoas acreditam que a presença de pênis ou de uma 

vagina, ao nascer, determina diretamente a forma como um indivíduo irá se 

ver e de identificar. Isto é, se uma pessoa nasce com um pênis, teria que, pela 
normativa, se identificar como homem. Nessa lógica, se uma pessoa nasce 

com uma vagina, diretamente se identificaria, como mulher. Contudo, o 

aparelho sexual não está colado à identidade de gênero, pois esta é uma 
construção individual e social. Portanto, é possível que alguém, nasça com um 

pênis mas não se identifique como um homem, e sim, como uma mulher, ou 

que outro nasça com uma vagina e não se identifique como mulher, mas sim 

como homem. A identidade de gênero é a maneira pela qual uma pessoa 
entende sua personalidade e a apresenta para o mundo: como feminina, 

masculina ou uma combinação dessas possibilidades. Dito de outro modo. É 

a forma como uma pessoa se vê e como ela se mostra para o mundo: seu modo 
de pensar, sentir, sonhar ou agir. (ESCOURA; LINS e MACHADO, 2016, pp. 

126; 127) 

 

Ao se supor que o sexo seja um mero dado aprioristíco à cultura e detenha um caráter 

universal, a-histórico e binário, observa-se que tanto este quanto o gênero foram inventados em 

determinados momentos históricos como frutos de uma ação política, em que se travavam 

disputas de poder dentro de um cenário. Derivado dessa competição de poderio, foi delineado 

o campo semântico de significados aceitos e utilizados contemporaneamente. Conforme 

esclarece Dreger (1998), o sexo compreendido numa categoria estritamente anatômica 

(biólogica) e o gênero numa categoria de autoidentificação social. 

Dreger (1998) complementa afirmando que a sexualidade é um processo que acontece 

entre a relação do sexo para com o gênero. A sexualidade é um termo usado para se referir a 

como uma pessoa se sente, expressa seus desejos e realiza suas práticas sexuais.  

Para Foucault, a sexualidade é concebida como uma ciência. A partir do final do século 

XVIII construiu-se uma scientia sexualis, a qual transpassou diversos campos sociais de poder 

(igreja católica, jurídico, medicina, família e outros). Estes construíram uma gama de 
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conhecimento, cuja função primordial era fazer funcionar uma política de corrigibilidade das 

pessoas patologizadas como anormais. Logo, “[....] a sexualidade foi definida como sendo, “por 

natureza”, um domínio penetrável por processos patológicos, solicitando, portanto, 

intervenções terapêuticas ou de normalização [...]”. (FOUCAULT, 1988, p. 67). Dessa forma:  

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 
não à realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande 

rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos 

prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço 

dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 
algumas grandes estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT, 1988, p. 100) 

 

Essas estratégias de saber e poder, às quais Foucault (1988) se refere, tornam o sexo, 

por exemplo, um “ideal regulatório”. É com base nesse ideal que se estrutura o dispositivo da 

sexualidade, ao classificar o que é normal e anormal. Por exemplo,  

 

Na psiquiatrização das perversões, o sexo foi referido a funções 

biológicas e a um aparelho anátomo-fisiológico que lhe dá “sentido”, isto é, 
finalidade; também a um instinto que, através do seu próprio desenvolvimento 

e de acordo com os objetos a que pode se vincular, torna possível o 

aparecimento das condutas perversas e, sua gênese, inteligível; com isso o 

“sexo” se define por um entrelaçamento de função e instinto, de finalidade e 
significação; e sob essa forma, manifesta-se, melhor do que nunca, na 

perversão modelo, nesse “fetichismo” que, pelo menos a partir de 1877, serviu 

de fio condutor à análise de todos os outros desvios, pois nele se lia claramente 
a fixação do instinto em um objeto à maneira da aderência histórica e da 

inadequação biológica. (FOUCAULT, 1988, p. 143)  

 

 O sexo, de acordo com Foucault (1988), é inevitavelmente gerenciador. Para Butler, o 

sexo faz “parte de uma prática regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 

regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — 

demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela controla” (BUTLER, 2000, s/p.).  

 O problema é que as normas regulatórias do “sexo” trabalham de uma forma 

performativa para constituir a materialidade dos corpos na valorização de processos identitários 

binários, homem/mulher, normais/anormais, heterossexual/homossexual, que não apenas 

representam uma série de prejuízos para o segundo “grupo”, como também são incapazes de 

abarcar a complexidade das diversas existências e das múltiplas formas de ser, de relacionar-se 

sexual e afetivamente. Logo, um olhar reducionista e generificado não só marginaliza o segundo 

“grupo”, mas o subordina, desqualifica-o e, muitas vezes, nega-lhe a possibilidade de existência 

(assim como aconteceu como Barbin), caso não se enquadre nas políticas de normatização do 

corpo e, por sua vez, da conduta. Mas não é só isso. Amedrontadas pelas próprias debilidades 
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em entender os indivíduos que se encontravam nessas condições de “transgressões”, as 

instâncias de saber e poder não apenas as/os segregaram, pior, desumanizaram-na/nos. 

Percebe-se que o debate sobre o termo heteronormatividade é de notória valia para 

entender o processo de desumanização dos sexos e do gênero ininteligíveis sob a lógica binária 

sexual como única e verdadeira. Para o entendimento de tal conceito ficar mais claro, é 

interessante analisar sua semântica. Meyer e Petry (2013), ao citarem os estudos de Santos 

(2007), esclarecem que a palavra em questão é composta de dois vocábulos, hetero e norma. 

“O termo hetero significa outro, diferente, ou seja, o antônimo de homo, que significa igual” 

(SANTOS apud MEYER; PETRY, 2011, p. 196). Dessa forma, pode-se:  

 

[...] tomar o termo hetero em relação à sexualidade, a palavra 
heterossexual diz respeito à atração que uma pessoa sente por outra(s) de sexo 

diferente do seu, enquanto que a palavra homossexual diz respeito a atração 

que uma pessoa sente por outra(s) do mesmo sexo. (SANTOS, 2007 apud 
MEYER, PETRY, 2011, p. 196) 

 

 Logo, Meyer e Petry explicam:  

 

A heteronormatividade visa regular e normatizar modos de ser e de 
viver os desejos corporais e a sexualidade de acordo com o que está 

socialmente estabelecido para as pessoas, numa perspectiva biologicista e 

determinista, há duas – e apenas duas – possibilidades de locação das pessoas 

quanto à anatomia sexual humana, ou seja, feminino/fêmea ou 
masculino/macho. (MEYER; PETRY, 2011, p. 195)  

 

Complementando a formulação do referido conceito, Escoura, Lins e Machado, que 

escreveram o livro Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola (2016), afirmam 

que, na heteronormatividade: 

 

É suposto que as pessoas possuam naturalmente o desejo 
heterossexual. Isso é, parte do pressuposto de que ser heterossexual é a norma 

e o ideal a ser seguido; qualquer tipo de comportamento que se distancie da 

heterossexualidade é considerado um desvio, uma doença e/ou um problema. 

(ESCOURA; LINS e MACHADO, 2016, p. 126)  

 

Quando se elabora de forma mais detalhada a ideia sobre a heteronormatividade, infere-

se que tem o poder de padronizar a identidade de gênero. Isso é realizado por uma suposta 

coerência, que começa com o nascimento de um corpo, e espera-se que todo o resto, a identidade 

de gênero, desejos, práticas sexuais e afetos, sejam coerentes com ele. Dessa forma: 
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Pensamos que pessoa que nasceu com um pênis (corpo), por exemplo, 

automaticamente irá se comportar como um homem (identidade de gênero), 
sempre se sentirá atraído afetiva e sexualmente por mulheres (desejo), e só 

com eles manterá relações sexuais (práticas sexuais). Do lado oposto, 

imaginamos, que toda pessoa nascida com uma vagina terá uma identidade 

feminina, desejará homens e somente com eles manterá práticas sexuais. Tais 
expectativas sociais sobre homens e mulheres devem orientar sua identidade 

e ações é o que chamamos de matriz de gênero. (ESCOURA; LINS e 

MACHADO, 2016, pp. 69; 70) 

 

 Para elucidar de forma mais clara e ao mesmo tempo didática o que seria a matriz de 

gênero, Escoura, Lins e Machado (2016) apresentam uma imagem (imagem 11) que possibilita 

compreendê-la melhor:  

 

 

Imagem 11: Matriz de gênero 

 

 

Transcrito de: ESCOURA, Michele; LINS, Beatriz A.; MACHADO, Bernado F. Diferentes não 

desiguais: a questão de gênero na escola. São Paulo: Editora Reviravolta, 2016. p. 69 

 

No século XIX, a medicina auxiliou a sedimentar a ideia de que a atração, o desejo e o 

afeto, considerados “naturais” e, por sua vez, “normais”, eram do homem para com a mulher e 

vice-versa. Embora o termo heteronormativo passe a ser discutido de forma mais consistente 

no século XX, o seu delineio semântico já pode ser encontrado no oitocentos, conforme atesta 

Leite Júnior: 

 
No século XIX, os estudos médicos da ciência sexual, como a tradição 

filosófica–espiritual anterior, vão mostrar que homens são “naturalmente” 

atraídos por mulheres e vice-versa, agora justificando tal conceito não mais 

por argumentos filosóficos, mas médicos e biológicos. Isto é muito 
importante: na batalha por criar as “naturais” e “verdadeiras” diferenças e 

características masculinas e femininas, o desejo “natural” pelo chamado sexo 
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“oposto” será um elemento fundamental para tal distinção. (LEITE JR., 2011, 

p. 82) 
 

Os limítrofes bem delimitados do que era ser feminino e masculino não ficaram restritos 

somente ao estudo do corpo, isto é, da anatomia. O campo mental também foi convocado para 

estabelecer tal distinção. Com as ciências psi (psicologia, psicanálise e sobretudo a psiquiatria) 

formulou-se todo um arcabouço teórico, que atribuía ao hermafrodistimo a explicação das 

origens da maioria do que era tido como perversão sexual, ou seja, tudo que, de certa forma, 

transgredia a ordenação inventada como normal no que tange ao sexo. Criou-se o “hermafrodita 

psíquico”.   

Tal pensamento tornou-se ainda mais perigoso no final do século XIX, com o 

surgimento da criminologia, que terá, consubstanciada ao nome do médico italiano Cesare 

Lombroso, a elaboração da tese sobre o “criminoso nato”. A ação considerada criminosa era 

interpretada pela constituição corporal de um indivíduo que não se enquadrava no padrão ideal. 

Por ser o corpo da/o hermafrodita um confronto às normas estabelecidas como “normais”, 

tornou-se, infelizmente, o alvo certeiro para explicar qualquer “delinquência” sexual. Era 

atribuída a essas pessoas toda a culpa por qualquer ato que transgredisse o comportamento 

sexual do que se pensava ser adequado.  

Os campos de saberes das ciências psi inventaram a expressão “inversão sexual” para 

referir-se ao “desvio” da ordem sexual que se fazia sentir no campo psíquico. Essa transgressão 

acontecia desde a: 

 

[...] atração sexual por pessoas do mesmo sexo, ao desejo de usar as 

roupas do sexo oposto sem intenção erótica homossexual; de considerar-se um 
“homem em corpo de mulher” ou vice-versa à mudanças fisiológicas 

decorrentes de um alto grau de “inversão sexual”, os limites entre o masculino 

e o feminino são questionados e suas transgressões patologizadas. E todas 
estas infinitas variações, graduações e combinações entre o que é ser “homem” 

ou “mulher” têm sua origem no [...] conceito de “hermafroditas psíquicos”. 

(LEITE JR., 2011, p. 97)  

 

Uma das pesquisadoras referência sobre a temática da/o hermafrodita (ou 

intersexualidade), a historiadora e bioeticista Alice Dreger (1999), chama atenção para o 

destaque que os cientistas oitocentistas invitaram quanto ao quesito psicológico. A preocupação 

com a referida questão está ligada diretamente à heteronormatividade. Por exemplo, se o sexo 

da/o hermafrodita que o médico acreditava ser o “verdadeiro” fosse definido, a norma (o 

normal) expressava que deveria se envolver somente com a pessoa que detivesse o sexo oposto 

da/o hermafrodita concebido como predominante, isto é, o veraz, pelos doutores. Caso essa 
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“lógica” fosse “corrompida”, considerava-se necessário corrigi-la para enquadrá-la na 

ordenação sexual concebida como “natural”.  

Ao estudar de forma mais profunda o liame entre a homossexualidade e a autobiografia, 

Lejeune (1987) esclarece que, a partir sobretudo de 1860, a medicina não se interessava mais 

somente pelos aspectos “externos” dos indivíduos com conduta desviante, como também os 

“internos” foram convocados para entender as práticas vistas como pervertidas pela moralidade 

da época. Logo, a autobiografia constituiu-se um instrumento importante para trazer a lume 

informações que pudessem fornecer o arsenal necessário para a construção de determinado 

saber sobre as questões psicológicas. 

Mesmo o livro organizado por Foucault, que conta como objeto central, além das 

memórias autobiográficas de Barbin publicadas pelo médico Ambroise Tardieu, outros 

documentos, como o relatório do Dr. Chesnet, evidencia-se a questão considerada psicológica 

da/o hermafrodita, isto é, as preferências afetivas/eróticas por determinado sexo, com um peso 

significativo.  

A argumentação usada por Chesnet para conseguir que sua petição fosse aceita, a fim 

de mudar o sexo no registro civil de Barbin, não se restringia ao fato de que Barbin,  

anatomicamente, possuía predominante a genitália masculina, como também “Seus gostos, suas 

inclinações a levam em direção às mulheres” (CHESNEST [1860] apud FOUCAULT, 1982, p. 

118). Fica evidente como os gostos (atração e desejo) eram também considerados significativos 

para atestar o “verdadeiro” sexo da/o hermafrodita.  

Se se pensa de forma mais aprofundada, a questão do desejo e do afeto pelo sexo oposto 

era tão significativa que, diante do processo de edição61 realizado pelo Dr. Ambroise Tardieu, 

responsável pela publicação dos escritos de Barbin, houve a retirada dos fragmentos  

classificados por esse médico como sem importância e/ou fruto de devaneios incoerentes. Esse 

profissional da saúde, todavia, preferiu não extrair as partes que demonstravam as preferências 

afetivas/eróticas de Barbin. Tardieu, provavelmente, preservou essas passagens para atestar que, 

por causa do sexo biológico “verdadeiro”, o masculino, havia a inclinação “natural” dos gostos 

e comportamentos ao encontro das mulheres, o que, para a medicina, era o mais lógico, o 

normal.  

Para Butler, tal situação é bem compreensível, uma vez que é possível perceber “[...] o 

esforço de explicar as relações sexuais de Herculine com as meninas por meio do componente 

masculino [...]” (BUTLER, 2003, p. 146), porque, se Barbin desejava uma menina, acreditavam 

 
61 A primeira edição foi realizada por ela/e mesma/o, a fim de tornar a narrativa a mais convincente possível para 

uma/um possível leitora/leitor. 
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que esse fato poderia ser explicado por meio do sexo. Por meio deste, acreditavam ser possível 

encontrar provas nas “estruturas hormonais ou cromossômicas ou na presença anatômica do 

pênis imperfurado, [que sugerem] a presença de um sexo mais distinto, masculino, o qual 

geraria subseqüentemente a capacidade e o desejo heterossexuais”. (BUTLER, 2003, p.146)  

O caso de Eugenie Remy, hermafrodita, examinada/o pela medicina no final do século 

XIX, na França, auxilia a corroborar a ideia de que os médicos acreditavam ser o 

comportamento psíquico de um indivíduo demasiado influenciado pelo sexo com o qual 

nascera. Remy crescera como menina, contudo, depois de uma avaliação médica, foi decidido 

que era, na verdade, homem. Para comprovar isso, usavam do pensamento normativo de que, 

como o seu sexo “verdadeiro” era masculino, porque consideravam “natural” que sentisse 

desejos eróticos por mulheres. Como os próprios doutores afirmaram: “Suas façanhas sexuais 

com suas colegas de trabalho reforçavam essa convicção” (DREGER, 1998, p. 47, tradução 

minha). Outro caso que atesta o uso de tal pensamento é citado também por Dreger:  

 

[...] em 1892, médicos franceses examinaram o caso de Louise-Julia-

Anna, uma pessoa que se considerava e vivia como mulher. Durante as 
análises clínicas, descobriram que ela possuía testículos e um pequeno pênis. 

Para os doutores, Louise era um homem. Mas o que mais os chocou foi o fato 

de que ela só sentia atração sexual por homens. Ora, para a medicina o que 
definia os desejos em matéria de sexo era justamente o aparato reprodutor. E 

se Louise possuía testículos, logo era homem; logo deveria gostar de 

mulheres. Mesmo ela tendo sido criada e vivendo a vida toda como mulher, o 

que se esperava era que se interessasse pelo sexo “oposto” a seu sexo 
“verdadeiro” (para a ciência, o testicular, o masculino). Ao não encontrar tal 

padrão, um dos médicos conclui que a paciente era verdadeiramente um ser 

teratológico tanto moral quanto físico. (DREGER, 1998, p. 83, grifos do 
autor, tradução minha)  

 

Nesse sentido, como esclarece Leite Jr., no século XIX há toda uma conjuntura que 

ajuda a legitimar o pensamento que segue a “lógica” da heterossexualidade compulsória. Dessa 

forma: 

 
No século XIX, os estudos médicos da ciência sexual, como a tradição 

filosófica–espiritual anterior, vão mostrar que homens são “naturalmente” 
atraídos por mulheres e vice-versa, agora justificando tal conceito não mais 

por argumentos filosóficos, mas médicos e biológicos. Isto é muito 

importante: na batalha por criar as “naturais” e “verdadeiras” diferenças e 

características masculinas e femininas, o desejo “natural” pelo chamado sexo 
“oposto” será um elemento fundamental para tal distinção. (LEITE JR., 2011, 

p. 82)  

 

É no século XIX que a psiquiatria entra em cena para analisar e patologizar as condutas 

desviantes, consideradas por esse campo do saber fruto de uma desordem mental, que levava 
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homens e mulheres a se comportarem ou se sentirem atraídas/os pelo mesmo sexo, invertendo 

o que era concebido como a ordem natural. Qualquer pessoa que invertesse a ordem considerada 

normal, caso perturbasse tais “equações” citadas, era vista com perversão. Como afirma Leite 

Júnior, todos os “perversos sexuais” do século XIX, em particular os que entrelaçam “de forma 

direta e consciente ou não, as questões entre homens e mulheres, masculinos e femininos”, 

como intersexuais, homossexuais, travestis, transexuais e entre tantas outras “novas e possíveis 

identidades, individuais ou coletivas todas vêm de um mesmo ser nunca antes aparecido na 

cultura ocidental: o hermafrodita psíquico”. (LEITE JR., 2011, p. 26)  

No século XIX, como expressa muito bem Leite Júnior, os “seres humanos com atração 

por outros do mesmo sexo/gênero, [possuíam] algum tipo de anomalia, desvio ou degeneração.” 

Acreditava-se que a energia sexual se apresentava “invertida”. (LEITE JUNIOR, 2011, pp. 82; 

83)  

A homossexualidade, conforme esclarece Leite Júnior, era vista por muitos psiquiatras 

do século XIX como o último grau patológico do hermafroditismo psíquico. O ponto de 

intersecção que interliga o hermafroditismo e a homossexualidade é bem significativo para esta 

pesquisa, sobretudo no que tange ao liame entre patologia e crime.   

Nos oitocentos, os indivíduos que sentiam desejo e afeto pelo mesmo sexo foram 

concebidos como “um dos grandes “perversos” da ciência, pois encarnavam justamente o 

máximo da interiorização do questionamento sobre os limites entre o masculino e feminino” 

(LEITE JR., 2011, p. 94). Para lutar contra essa visão, surge a palavra homossexualidade62. 

 

Segundo Jonathan Ned Katz, em seu livro A invenção da 
heterossexualidade, o escritor e reformador sexual Karl Maria Kertbeny, usou 

pela primeira vez publicamente, em 1869, a expressão “homossexualidade” 

em um folheto anônimo distribuído na Alemanha contra as leis que proibiam 
a “fornicação antinatural”. (LEITE JR., 2011, p. 93) 

 

Diante da construção das perversões sexuais, no século XIX, o hermafroditismo foi 

confundido, muitas vezes, com a homossexualidade. Isso se deve, em grande parte, aos escritos 

do alemão Karl-Heinrich Ulrichs. Esse advogado, teólogo e historiador, entre as décadas de 

 
62 Não só a palavra homossexualidade era usada no século XIX. O termo heterossexualidade também já existia. 

Seu significado inicial, contudo, era distinto do que se habituou designar contemporaneamente. Leite Júnior 

esclarece que as palavras “heterossexual” e “heterossexualidade” foram usadas pela primeira vez na Alemanha 

para remeter a indivíduos com um “apetite sexual “desregrado” sem fins procriativos”, como também para retratar 

pessoas “com inclinações sexuais voltadas para ambos os sexos” (LEITE JR., 2011, p. 94). Dessa forma, infere-

se que ambos os termos, ao contrário do que se concebe atualmente, eram usados para demarcar o que não se 

configurava socialmente como normal. 
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1860 e 1870, ajudou a lançar uma visão não pejorativa sobre a homossexualidade que vigorava 

na época (LEITE JR., 2011). Por exemplo, Ulrichs, em 1862, 

  
[...] descrevendo a si mesmo como um “terceiro sexo”, considera 

quem sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo, como possuindo uma 
“alma de mulher em corpo de homem”. Para definir estas pessoas, cria o termo 

“uranismo”, derivado da Vênus Urânia descrita por Platão em O banquete. 

Apesar de não se considerar um hermafrodita, este reformador social 

baseou muito de suas teorias no estudo de tais pessoas. E, principalmente, suas 
teses irão influenciar os trabalhos sobre hermafroditismos e intersexualidade 

– sendo este último, muitas vezes, um termo usado como sinônino (sic) de 

homossexualidade. (LEITE JR., 2011, p. 87, grifos do autor) 

 

Influenciados pelo pensamento de Urichs, muitos médicos passaram a acreditar que uma 

pessoa poderia nascer com determinada genitália, mas possuir um cérebro discrepante do que 

era esperado socialmente do seu corpo, ou seja, sentia afeto e desejo por pessoas do mesmo 

sexo que o seu. Então Dreger (1998) esclarece que surge a concepção de hermafroditas 

homossexuais, seriam aqueles/as que amam pessoas do mesmo sexo gonodal.  

No século XIX é construída a ideia de que o sexo, o gênero e o desejo são 

indissociavelmente entrelaçados, de forma que esse último aspecto é direcionado a uma 

heterossexualidade compulsória.  No referido período começou-se as erigir as bases do que hoje 

se denomina como heteronormatividade, principalmente por causa da ascensão das ciências psi.  

A heteronormatividade busca reforçar a ideia de que “a força que heterossexualidade 

tem de apresentar-se como a única forma dos sujeitos viverem suas sexualidades e sua 

capacidade de normatizar inclusive as relações não heterossexuais.” (BENTO; NUNES; 

SILVA, 2011, p. 129). Logo, “[t]al conceito compreende um conjunto de informações sobre a 

realidade que fundamenta processos sociais de regulação e controle do sujeito [...].” 

(MISKOLCI apud PIOZEVAN, 2010, p. 25)  

A heteronormatividade procura padronizar, regular e tornar a diferença corporal, a 

forma de sentir o desejo e o afeto, como partes de uma padronização, a heterossexualidade 

compulsória, como a única e a “verdadeira” forma de ser e estar no mundo. Logo, insurge uma 

situação problemática: 

 

A norma estabelecida no arquétipo heterossexual impede o 

desenvolvimento de uma representação política de gênero, uma vez que a 

positividade das leis e suas características conceituais também sofrem com 
uma fundamentação heterossexual. A descontinuidade entre ser humano e 

realidade social apresenta-se como um problema, uma vez que esta 

discursividade presente na lei se impõe à sua dinâmica, de modo que prevaleça 

a inércia. (PIOZEVAN, 2010, p. 25) 
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O estudo sobre a/o hermafrodita constitui-se uma análise profícua para o desvelar das 

“verdades” construídas sobre o sexo, as sexualidades e o gênero. Sintetizando, o 

questionamento a essas supostas veracidades é possibilitado por dois pontos centrais de 

reflexão:  1) a complexidade da condição sexual da/o hermafrodita ultrapassa as noções de sexo 

sob a égide binarista da biologia; 2) a heteronormatividade como padrão compulsório não dá 

conta de explicar as diversas expressões de amar e desejar não só da/o hermafrodita, mas 

também a forma como outros corpos nascidos com tal condição se relacionam. Problematizar 

a concepção binarista de sexo e a heteronormatividade usada para referir-se àqueles concebidos 

“desviantes sexuais” (homossexuais, hermafroditas, trans e outros), é de significativa 

importância para compreender a tecitura dos “edifícios” sociais, os quais produzem práticas e 

técnicas discriminatórias que se perpetuam até hoje.  

 

3.1.2 - Abjeção e a/o hermafrodita 

 

Nas impressões iniciais sobre o estudo da/o hermafrodita, percebe-se assustadoramente 

o quanto era clara a negação do sujeito com ambiguidade social, na condição de sujeito de 

direitos, “status” que só poderia ser alcançado caso fosse categorizado na aceitabilidade binária 

(feminino ou masculino). Talvez tenha sido ainda mais perturbador verificar, com as reflexões 

advindas das contribuições de Butler (2003), que ainda hoje a sociedade continua a legar a essas 

pessoas não apenas o olhar desumanizador, mas, pior ainda, concebe-as como a própria 

personificação da abjeção. Sobre essa questão, Leite Jr. (2012) esclarece:  

 

Nos últimos anos, em vários trabalhos científicos sobre sexualidade 
na área das ciências humanas, o termo “abjeto” tem sido bastante utilizado, 

especialmente no Brasil. Inspirada nos textos da filósofa norte-americana 

Judith Butler, que, por sua vez, retirou a noção de abjeto do livro The Powers 
of Horror, da psicanalista e filósofa búlgaro-francesa Julia Kristeva, essa 

palavra tem sido comumente empregada como um adjetivo, sinônimo de algo 

repulsivo, repugnante, desprezível, vil, que inspira horror. Em seus escritos, 

Butler usa com parcimônia a noção de abjeto, mas se pode seguir uma linha 
constante em suas análises: o abjeto é o que, na constituição do sujeito 

socialmente inteligível, é colocado ‘de fora’ desse sujeito, tornando-se seu 

exterior constitutivo. (LEITE JR., 2012, p. 560)  

 

Butler (2003) elucida que a/o hermafrodita (ou intersexuais, como são chamados 

atualmente) insere-se no que ela denomina de sujeitos abjetos. Essas pessoas não se enquadram 

nas categorias de pensamento socialmente reconhecidas como normais: 
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O “abjeto” designa aquilo que foi expelido do corpo, descartado como 

excremento, tornado literalmente “Outro”. Parece uma expulsão de elementos 

estranhos, mas é precisamente através dessa expulsão que o estranho se 
estabelece. A construção do “não eu” como abjeto estabelece as fronteiras do 

corpo, que são também os primeiros contornos do sujeito. (BUTLER, 2003, 

p. 190) 
 

A abjeção é o indecifrável e o interpenetrável diante dos padrões sociais e culturais de 

uma época. De forma mais precisa, o abjeto é:  

 
 [...] o ininteligível, aquilo que, na constituição do sujeito (individual 

ou social), é expulso como não categorizável. O abjeto é que está fora das 
categorias de pensamento socialmente inteligíveis. [...] é uma categoria de 

linguagem que denomina a falta de categorias de pensamento, ou seja, aquilo 

que fica de fora, expulso das categorias de pensamento socialmente criadas, 
estabelecidas e culturalmente inteligíveis em determinado período histórico. 

(LEITE JR., 2012, p. 560) 

 

Em termos mais simples, os abjetos não se inserem nos gêneros concebidos por Butler 

como inteligíveis, que se organizam “segundo a lógica do ‘tem pênis, logo é homem, masculino 

e deve sentir atração afetivo-sexual por mulheres (é heterossexual)’, e ‘tem vagina, logo é 

mulher, feminina e deve sentir atração afetivo-sexual por homens’”. (BUTLER apud LEITE 

JR, 2012, p. 561). Desse modo pode-se resumir o que Butler denomina de “gêneros 

inteligíveis”, “são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e 

continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo”. (BUTLER, 2003, p. 38)  

O abjeto é o que foi classificado como anormal. Dentro do campo da sexualidade é o 

sujeito desviante das normas e, por sua vez, estranho, raro, esquisito, excêntrico. (LOURO, 

2004). Tem um jeito de pensar e ser que desafia a normatização da ordem, “assume o 

desconforto da ambiguidade, do “entre lugares”, o indecifrável.” (LOURO, 2004, p. 8). Pode 

ser aquela e/ou aquele que, simultaneamente, desperta sensações contraditórias de perturbação 

e também de fascínio. 

De acordo com Leite Júnior (2012), a ininteligibilidade surge de uma situação 

paradoxal, pois causa “repulsa, medo, ódio e, ao mesmo tempo, curiosidade, espanto e desejo 

seja o das pessoas que transitam entre os gêneros e/ou sexos” (LEITE JR., 2012, p.561). Nessa 

contradição, pode-se observar o encantamento pelo desconhecido, como também a presença do 

sarcasmo, do nojo, das violências verbal e física, que podem ocasionar até a morte. Atitudes 

cultural e historicamente usadas para relacionar-se com quem não é entendido, concebido e 

reconhecido como um ser humano.  
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O inteligível para o ser humano restringe-se ao pensamento biologicista, no qual as 

pessoas só podem ser concebidas “naturalmente” como pertencentes ao sexo feminino ou 

masculino. A ideia do que seja normal a respeito do sexo restringe-se a esse pensamento. Outra 

possibilidade de existência é descartada. Por isso, quando se usa a palavra “natural”, na verdade, 

muitas vezes se quer referir ao termo “normal”.  

A matéria corpórea da/o hermafrodita é capaz de desestruturar as égides do que se tem 

como certo, pois seu corpo é “naturalmente” incorreto e transgressor. Ou, como diria Barbin, é 

uma “[...] uma luta incessante da natureza contra a razão”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 96)  

Nos limites do impossível, a história de Barbin foi erigida. Dessa forma, não só o seu 

corpo causava confusão aos padrões produzidos pelas instâncias de saber e poder, como 

também a forma de expressar sua sexualidade transgredia qualquer modelo de conduta aceitável 

socialmente. É por isso que a sua trajetória de vida despertava/desperta um fascínio, justamente 

pela estranheza que suscitava. 

Tal pensamento fica evidente no romance Um escândalo no convento, escrito pelo 

psiquiatra Oscar Panizza, no século XIX, que retrata a história de Barbin. Panizza utiliza 

palavras que remetem à abjeção, tais quais estranho e bizarro, para referir-se tanto à aparência 

de Barbin quanto aos seus desejos por outra mulher, quando ainda era considerada/o pertencente 

ao sexo feminino. Pode-se visualizar, respectivamente, essas situações nas seguintes passagens: 

“[m]as qual era a aparência de Alexina? Ela tinha um aspecto estranho, bizarro” (PANIZZA 

apud FOUCAULT, 1982, p. 144) e “[Alexina e Henriette63 mantinham] relações íntimas e 

bastante estranhas” (PANIZZA apud FOUCAULT, 1982, p. 144).  Barbin descreveu que a sua 

simples presença nos ambientes ocasionava indiscutível estranheza: “Como definir essa 

impressão estranha que inspira minha presença? Eu não saberia. Mas para mim ela é visível, 

incontestável”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 96) 

Tal estranheza que a aparência de Barbin ocasionava, levava algumas pessoas a se 

manterem afastadas dela/e. Quando ocupava o cargo de professora, contou que as alunas “[...] 

evitam, o mais possível, ficar perto [...]” dela/e (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 

51). Mesmo quando tivera sua identidade civil mudada para o sexo masculino e residia em 

Paris, explicitou que não encontrou um lugar na sociedade. Vivia “exilado do mundo”. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 96)  

As pessoas que vivem posicionadas no locus da abjeção sofrem vários tipos de atos que as 

 
63 Panizza usou o nome Henriette para fazer alusão à amada de Barbin, denominada por esta/este em seus escritos 

autobiográficos como Sara.  
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levam a um processo de sofrimento intenso. Barbin contou que experienciou: “[...] os desprezos 

sangrentos, as injúrias, os escárnios infames, os sarcasmos amargos ...” (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 96). Infelizmente, muitas vezes a morte configura-se a única opção 

capaz de cessar tamanha dor.  

Não se pode esquecer que, diante da imprevisibilidade da vida, mesmo diante de regras, 

as quais delineiam estratégias e técnicas que promovem a normatização da conduta, haverá 

pessoas transgressoras de normas. Na verdade, as regras só existem e são legitimadas graças 

àquelas e àqueles que não se enquadram em seus ditames. Observa-se, diante desse cenário, 

como o caso das/os hermafroditas chama atenção. A sua concepção como ininteligível é 

necessária para que o “outro” possa contrapor-se como “normal” nas fronteiras dos discursos 

de poder.  

Talvez a/o hermafrodita se constitua um dos maiores desestabilizadores das égides 

“normalizantes” da sociedade quando o assunto é sexualidade. Assim, estudar a trajetória de 

alguém que foi capaz não só de abalar tais edifícios, como de certa forma subvertê-los, no ato 

de interpretar o seu corpo, como é o caso Barbin, auxilia a/o leitora/leitor a pensar de forma 

diferente. Ensina que refletir somente “dentro da caixa” das normas estabilizadoras do sexo e 

da sexualidade não promove uma transformação. Só quando se ultrapassa o limite do 

inimaginável é que se consegue realmente ter um processo contínuo de mudança.  

Ao entender o viver como uma experiência de transformação, as/os transgressoras/es 

são capazes de abalar as dimensões aparentemente definidas desde o nascimento ou, como 

aprecia Louro (2004), até mesmo antes desse acontecimento. Ademais, de acordo com a história 

de Barbin, é possível complementar o pensamento de Louro, ao perceber que tais 

desestruturações provocadas pelas pessoas classificadas como abjetas não cessam nem mesmo 

com o ceifar de uma vida. 

 Tais pessoas possibilitam questionar contínua e incessantemente a norma instituída, 

ultrapassando qualquer limite de uma existência, seja o do nascimento ou o da morte. Logo, o 

fato de transpor os limítrofes da vida torna as histórias de suas trajetórias um inebriante convite 

à (re)construção do que é imposto como verdade, sobretudo em relação à ideia que se tem sobre 

o corpo, o sexo, o gênero e as sexualidades, temáticas cruciais nesta pesquisa. 
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3.2 - A (re)construção da imagem de si: a figura do anjo injustiçado 

 

Neste tópico será discutido o esforço que Barbin empreendeu para “manipular” 

determinada imagem de como gostaria de ser vista/o e lembrada/o pela sociedade. De maneira 

engenhosa, paradoxalmente  ao mesmo tempo que repudia os valores morais do cristianismo 

sobre o sexo e a sexualidade, no intuito de ausentar-se de qualquer culpabilização e até 

criminalização (caso o afeto por Sara fosse classificado como uma prática homossexual 

considerada crime na época), utilizou-se também de recursos metafóricos aprendidos no seio 

dessa religião, ao convocar a figura do anjo  (pueril, não passível de qualquer condenação), um 

ser representante interpretativo sobre sua sexualidade. Por meio de um estratagema textual 

inteligente, Barbin tentou apartar qualquer representação ignóbil que a sociedade pudesse lhe 

legar, colocou-se na verdade não como um algoz, mas como vítima, frente a padrões sociais, os 

quais, incapazes de entender em seus enquadramentos com base no parâmetro de normalidade 

a complexidade de sua situação, acabaram por desqualificá-la/o e marginalizá-la/o 

injustamente.  

 

3.2.1 - A homossexualidade feminina e a escrita de Barbin 

 

Havia várias perguntas que incomodavam a população sobre a história de Barbin, ainda 

mais porque essas indagações não contavam com respostas claras e satisfatórias. Na verdade, 

pareciam gerar maior inquietação.  

A ambiguidade de sua situação, isto é, a difícil definição quanto a ser homem ou mulher, 

acarretava mais confusão quando se tentava posicioná-la/o em um único “universo” de maneira 

definitiva, pois, de certa forma transparecia, qualquer que fosse o seu “lugar”, feminino ou 

masculino, estava sempre infligindo alguma norma social, tal qual reconhece a/o própria/o 

Barbin. Essa situação só piorava, sobretudo por causa do ambiente religioso no qual nascera e 

influenciou o modo como fora educada/o, isso a/o “levou aos maiores escândalos e às desgraças 

mais deploráveis.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 38) 

Para ficar mais claro, quando ficou estabelecido que seu sexo “verdadeiro” era o 

masculino, isso causou estranheza, porque passou a vida inteira em casas religiosas, locais que 

tinham regras muito restritas sobre aceitar a presença de homens. A aceitabilidade era daqueles 
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que tinham devotado a sua vida a Deus, como padres, abades e outros. Logo, as pessoas a/o 

consideravam ocupando um lugar que de forma alguma poderia ser seu.  

Havia lugares próprios que as meninas e os meninos deveriam frequentar para 

modelarem a sua conduta de acordo com o papel social que o seu sexo lhe designara. Ao 

“corromper” tal lógica, Barbin foi vista/o como um sedutor ou como ela/e mesma/o enfatizou, 

um “dom Juan que espalhava por toda a parte a vergonha e a desonra, aproveitando-se de sua 

situação para manter secretamente intrigas amorosas com as mulheres consagradas ao Senhor.” 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 85). Na condição de homem poderia ter 

deflorado Sara, sua amada. Crime considerado grave, ainda mais se cometido dentro do seio da 

Igreja Católica.  

Outrossim, caso o “lugar” de Barbin fosse considerado próprio do “universo” feminino, 

a situação em que se encontrava ainda era perigosa. A relação de Barbin com Sara seria a de 

uma mulher amando outra mulher, algo inaceitável. Chama atenção, justamente, a 

homossexualidade feminina, a questão que cerceia as interpretações sobre a história de Barbin. 

Embora a homossexualidade fosse vista no ocidente, no século XIX, não só por meio 

de uma visão negativa, como também um crime, muitas/os pesquisadores/as afirmavam que as 

lésbicas64 não eram levadas tão a sério. A historiadora Judith C. Brown (1987), em seu livro 

Atos impuros: a vida de uma freira lésbica na Itália da Renascença, afirma que a 

homossexualidade feminina provocava apenas “risinhos maliciosos” (BROWN, 1987, p. 13), 

nada mais grave, pois: 

 

O fato é de que durante muito tempo os europeus acharam difícil 

aceitar que as mulheres pudessem realmente ser atraídas por outras mulheres. 

Sua visão da sexualidade era falocêntrica as mulheres tinham de ser atraídas 
pelos homens e os homens tinham de ser atraídos pelas mulheres e não havia 

nada numa mulher que pudesse despertar o desejo sexual de outra mulher. No 

Direito, na Medicina e na mentalidade popular, as relações sexuais entre as 
mulheres eram, portanto, ignoradas. (BROWN, 1987, p. 13)  

 

Diante de tal argumentação, o texto The myth of lesbian impunity Capital laws from 

1270 to 1971¸ escrito por Louis Crompton, chama atenção. O pesquisador em questão tem por 

objetivo mostrar a preocupação em punir os atos lésbicos com penas capitais.  Desse modo 

analisou uma série de documentos para corroborar sua tese e demostrar que na Europa, antes 

da Revolução Francesa, em lugares como França, Itália, Alemanha e Suíça, as lésbicas foram 

 
64 Utiliza-se a palavra lésbica porque ela já existia bem antes do período a que este estudo se dedica, ou seja, o 

século XIX. O termo lésbica foi usado pela primeira vez no século XVI, pelo historiador, escritor, eclesiástico e 

político francês Brantôme para se referir à relação entre mulheres. (BROWN, 1987)  
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consideradas criminosas legalmente por atos equivalentes à sodomia masculina e punidas com 

a morte. Logo, ao revisitar a afirmação de Brown (1987), verifica-se a impossibilidade de 

discutir a sexualidade lésbica, porque não levantava, no seu parecer, tamanha preocupação, 

quanto a homossexualidade masculina no ocidente.  

Embora sustente tal argumento, algumas passagens da própria obra de Brown (1987), 

de certo modo, contradizem-na. Tal qual a referida historiadora afirma, algumas autoridades 

encaravam a homossexualidade feminina igual à masculina: 

 
[...] portanto passível de punição e morte. O que parece ser a primeira 

lei secular a mencionar relações sexuais entre mulheres, um artigo num código 

francês do século XIII, estabelece: “[...] uma mulher que faz isso deve perder 

um membro de cada vez, e na terceira vez ser queimada”. (BROWN, 1987, p. 
23) 

 

Dentre outros vários momentos do texto de Brown, pode-se visualizar a supracitada 

questão. Por exemplo, quando a pesquisadora esclarece:  

 

No século XIII, [...] Alberto Magno ligou a homossexualidade, tanto 

masculina como feminina, às novas idéias sobre a natureza que estavam 

surgindo. Em consequência disso, as relações lésbicas, assim como as relações 

homossexuais, foram rotuladas de sodomia: “um pecado contra natureza, 
homem com homem, mulher com mulher”65. Discípulo de Albertto, São 

Tomás de Aquino, adotou a mesma concepção. (BROWN, 1987, p. 23) 

 

A perscrutação da homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, intensifica-se 

no século XIX. Eram considerados crimes abomináveis contra a natureza. Os olhares vigilantes, 

as produções do saber e poder, formuladas Foucault (1988), tonam-se mais intensos como 

scientia sexualis, que modela comportamentos considerados adequados para agir, vestir-se, 

desejar e sentir.  

Nas casas religiosas (conventos e internatos) a vigilância tornava/torna-se mais intensa 

e mais condenável66. Rosemary Curb e Nancy Manahan, ao citarem os estudos do teólogo inglês 

Derrick Sherwin – analisou os livros de penitência da Idade Média e da Renascença – 

esclarecem que, dentro do “universo” feminino, a pena interposta à homossexualidade praticada 

por freiras era muito mais severa do que aquela imposta às demais mulheres. Por exemplo, “[a]s 

 
65 O trecho escrito entre aspas é uma citação direta de Alberto Magno.  
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mulheres seculares que confessassem um comportamento sexual recebiam penas de três anos, 

enquanto as freiras recebiam sete anos.” (SHERWIN apud CURBE; MANAHAN, 1987, p. 34) 

No século V, já é possível encontrar indícios do quanto a relação sexual entre duas 

freiras nos conventos era passível de reprovação, bem mais severa do que quando direcionada 

às demais mulheres. Santo Agostinho, por exemplo: 

 

[...] preveniu uma comunidade de freiras, da qual sua irmã fora 
superior, que amor que elas tinham uma pela outra “não deveria ser carnal, 

mas espiritual” e que “aquelas coisas que são praticadas por mulheres 

impudicas, até mesmo com outras mulheres... não deveriam ser praticadas 
nem por mulheres casadas... e muito menos por viúvas ou virgens castas, 

dedicadas, por meio de um voto sagrado, a serem servas de Cristo”. (CURBE; 

MANAHAN, 1987, p. 34) 

 

Dessa forma, se Barbin fosse considerada/o mulher, sua relação com Sara era um crime 

de grave periculosidade, uma vez que fora dentro do convento, um lugar sagrado. Pioraria tudo 

ainda mais, se em suas relações íntimas fosse usado algum instrumento material que figurasse 

sob a forma de falo, caso registrado pelo jurista Antonio Gomes, no século XVI, em que: “[...] 

duas freiras foram queimadas por recorrerem a “instrumentos materiais”’. (CURBE; 

MANAHAN, 1987, p. 34) 

Observa-se, desse modo, que a condenação quanto à homossexualidade feminina não 

era algo sem importância. Essa questão pode ser evidenciada, quando se analisa o caso de 

Barbin, ao examinar o romance Um escândalo no convento, escrito no século XIX, de Oscar 

Panizza. É perceptível no romance o quanto a relação da personagem autobiógrafa com Sara 

causava ojeriza. Construída com ares negativos na narrativa romanceada, sob o nome Henriette, 

a qual detinha uma bela aparência, mas com uma personalidade que lembrava, nos dizeres do 

escritor, o próprio demônio, era capaz de seduzir e envolver outra mulher, Alexina (Barbin), 

em sua ardilosa trama amorosa.  

Não se pode esquecer que a literatura também pode mostrar muito de uma época. No 

romance de Panizza, Henriette é construída de forma condenatória, pois era uma mulher que se 

envolveu de forma íntima com uma pessoa de idêntico sexo. Outrossim Alexina não pertencia 

de fato ao universo feminino, fora considerada, na verdade, um homem. Logo, parecia 

“normal”, para os padrões da época, essa personagem ter-se encantado por Henriete, já que o 

desejo que se pensava “natural” (proveniente do fator biológico) era aquele desferido pelo sexo 

oposto. Dessa forma, o que é repudiado maiormente nessa história não é tanto a questão do 

hermadroditismo – embora a questão demoníaca estivesse presente como um dos fatores para 
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explicar tal condição sexual - e sim a homossexualidade feminina ou, como é referida no 

romance, o tribadismo:  

 

[...]  interessava saber até que ponto a natureza, pecadora em si, podia 

impelir jovenzinhas inocentes a exercícios sensuais, nos quais havia, sem 
dúvida, o toque do diabo — ainda que sob forma atenuada — e quais questões 

de moral teórica e de disciplina prática poder-se-iam aplicar aos acon-

tecimentos. E daí saltava ele em seguida, ousadamente, até a antigüidade, a 
uma época onde o Príncipe do Inferno não estava ainda subjugado, podendo 

jogar livremente seu jogo infame e envolver sem apelação as mulheres pagãs 

nas tramas do pecado, sob a forma do “tribadismo”! Trama da qual hoje ainda 
no século XIX se podia manifestar, até nos conventos, um débil vestígio, um 

fio tênue, capaz de testemunhar ainda a força do Mal e etc. etc. (PANIZZA 

apud FOUCAULT, 1982, p. 142, grifo meu)  

 

Várias/os pesquisadoras/es, tais quais Leite Jr. (2011), Houbre (2009) e Dreger (1999), 

relatam o quanto a homossexualidade era temida, por isso, para a medicina do século XIX, urgia 

“corrigir a anormalidade” da/o hermafrodita, atribuindo-lhe o verdadeiro sexo. Pensava-se que 

essa tarefa deveria ser realizada na mais tenra idade, para evitar casos como o de Barbin, que 

teria sofrido tudo isso porque lhe fora designado um sexo equivocado ao nascer. Essa ação seria 

realizada para evitar que usasse do sexo “acessório” para cometer atos considerados libidinosos, 

como o envolvimento entre duas pessoas do mesmo sexo.  

Seja em épocas passadas ou em tempos vindouros, a homossexualidade feminina ligada 

às ideias de criminalidade e/ou culpabilidade cerceia os atos interpretativos que se lançaram a 

compreender os escritos de Barbin. Conforme enfatiza Foucault (2001), no livro Os anormais, 

a/os hermafroditas, no século XIX, eram naturalmente concebidas/os como fruto da 

degenerescência, por isso mais propensos ao crime. Ao saber disso, como informa Leite Jr. 

(2012), a ciência sexual ocidental forjou sua inteligibilidade baseada nos binômios 

saúde/doença e lei/crime. Embora Barbin tivesse sido considerada/o “corrigido” pela medicina, 

que acreditava ter descoberto qual era realmente o seu verdadeiro sexo, essa personalidade era 

vista como um indivíduo ainda inclinado ao crime.  

 

3.2.2 - Barbin e a hipótese da culpa por uma possível homossexualidade 

 

No emaranhado de leituras referentes à história de Barbin, algumas chamaram atenção, 

como a da socióloga Berenice Bento, mais especificamente no  livro A reinvenção: sexualidade 

e gênero na experiência transexual (2006), e a referência contemporânea para os estudos de 

gênero, a filósofa Judith Butler (2003), na obra Problemas de gênero: feminismo e subversão 
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da identidade. Quando discutem sobre as instâncias de poder atuantes sobre a vida de Barbin 

(igreja, medicina e jurídico), as quais imputaram uma espécie de gerenciamento sobre a 

sexualidade dessa personalidade e a forma adequada de expressá-la, tentando enquadrá-la/o nos 

padrões de normalidade, as referidas pesquisadoras realizam uma afirmativa inquietante sobre 

o que motivou Barbin a revelar seu segredo. Para as estudiosas, foi o sentimento de 

culpabilidade suscitada pela possível homossexualidade feminina. Por exemplo, as palavras 

mais exatas de Bento foram: “O dilema de Herculine era como poderia amar uma mulher. A 

culpa a perseguia.” (BENTO, 2006, p. 126, grifo meu). As de Butler foram: “atormentada 

inicialmente pela culpa, [...] Herculine expõe seu segredo a um médico e a um padre, num 

conjunto de atos de confissão que acabaram forçando sua separação de Sara”. (BUTLER, 2006, 

p. 145, grifo meu)  

Butler (2003), embora reconheça o não enquadramento de Barbin nas convenções e as 

regras das leis - seja a jurídica ou a que reconhecia o natural (leia-se sinônimo de normal) – 

ainda assim, para a filósofa, Barbin estava invariavelmente dentro dos códigos convencionais 

que condenavam a homossexualidade. Compartilhando tais valores, segundo Butler, a 

culpabilidade é a explicação mais plausível para Barbin ter revelado que mantinha relações 

íntimas com Sara dentro da clausura do convento. Logo, sentira culpa por amar outra mulher.  

O estudo metodológico dos escritos (auto)biográficos possibilitam ampliar vias 

explicativas suscitadas pelos importantes estudos dessas pesquisadoras. Embora Barbin 

estivesse inserida/o invariavelmente nos valores de sua época, como afirma muito bem Butler, 

isso não significa necessariamente que aceitava passivamente tais concepções para a sua vida. 

Na confabulação da própria história com a sociedade, Barbin demonstrou um olhar mais 

compassivo em relação a sua trajetória, e até subversivo em relação aos padrões morais e 

“normalizantes” de sua realidade.  

O argumento basilar que fundamenta a ideia da culpabilidade de Barbin por uma 

possível homossexualidade feminina, suscitado por Bento (2006) e Butler (2003), é o de que 

essa personalidade nunca suspeitara que seu corpo fosse diferente do das outras mulheres. Logo, 

seria impossível questionar seu pertencimento ao sexo feminino. Sendo assim, seus desejos e 

formas de amar acarretariam autocondenação, por serem desferidos a outra mulher.  

Bento (2006) delineia um quadro interpretativo no qual Barbin nunca poderia suspeitar 

de que não era mulher, muito menos um/a hermafrodita, porque essa personagem autobiógrafa 

não tinha consciência da anatomia corporal de uma mulher, já que convivera nos recintos 

religiosos. Portanto, seria inviável cogitar a possibilidade de que o seu corpo fosse distinto em 

relação ao das outras mulheres. Para Bento, nos internatos: 
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[...] só para meninas, [...] as diferenças anatômicas e sexuais eram 

invisibilizadas. Quando procurou o médico, foi para encontrar explicações 

para as dores que seria no abdômen. Mas o que Herculine contou? Que era 
hermafrodita? Que tinha uma vagina curta e um clitóris que se inchava e 

poderia chegar a medir cinco centímetros? Em nenhum momento de sua 

narrativa ela se nomeou ou se identificou como “hermafrodita” ou qualquer 
outra classificação médica. Ela só teria contato com esse mundo das 

classificações e dos exames detalhados alguns meses depois da confissão. 

(BENTO, 2006, p.126)  

 

Berenice Bento afirma, “há uma única passagem em que Barbin se diz desconfortável 

por não ter a mesma frescura e a graciosidade que suas colegas, porém esta questão não é um 

ponto forte em sua narrativa” (BENTO, 2006 p. 128). Provavelmente o fragmento ao qual a 

pesquisadora se refira seja esse:  

 
Justamente na idade em que se desenvolvem as graças femininas, meu 

andar e minhas formas não eram harmoniosas. Minha pele, doentiamente 

pálida, denotava um estado de sofrimento habitual. Meus traços visivelmente 
duros não passavam desapercebidos. Uma leve penugem que aumentava a 

cada dia cobria o meu lábio superior e uma parte das bochechas. Compreende-

se que essa particularidade suscitasse gracejos, os quais eu tentava evitar 

usando freqüentemente a tesoura ao modo de uma navalha. Não fui bem-
sucedida, entretanto, e tudo o que consegui com essa prática foi torná-la mais 

espessa e visível ainda.  

Também meu corpo era literalmente coberto de pelos, o que me 
obrigava, mesmo durante o verão, a manter os braços escondidos. Quanto ao 

meu talhe, era ridiculamente magro. Tudo em mim chamava a atenção, e eu 

me apercebia disso todos os dias. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, 

p. 33) 

 

Antes de escrever esse fragmento, contudo, Barbin elucubrou que não era pouco 

diferente das suas colegas. Pontuou de forma até hiperbólica, ao fazer referência a suas amigas, 

“[...] que ficava instintivamente envergonhada da enorme distância que fisicamente nos 

separava” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 33, grifos meus). A referência à 

significativa diferença física em relação às demais meninas não foi registrada só uma vez, como 

afirma Bento (2006). Quando estudava na escola normal de Oléron, na cidade de Château 

D’Oleron, por exemplo, é possível perceber esse fato, quando rememora a amizade com Thécla, 

que era “[...] saudável e graciosa, Thécla era fisicamente o meu oposto. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 33)   

Barbin não era tão ingênuo(a) como Bento (2006) supõe. Como ele(a) mesmo apreciou, 

como tinha muito leitura, sua “capacidade de julgar, portanto, era bastante desenvolvida” 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 26), para não saber que seu corpo era diferente 
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daqueles das demais mulheres. Há vários outros indícios nas suas memórias autobiográficas 

que corroboram essa afirmativa. 

Ainda no prelúdio de sua escrita, ao contar sobre o período da infância, é possível 

conceber que já sabia ser diferente das outras meninas do hospício civil e militar67, onde vivia 

quando pequena/o , ao redigir: “Havia, portanto, entre mim e elas, uma separação natural que 

o futuro por si só poderia romper”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 17) 

Constantemente, em sua narrativa, Barbin fez alusão às palavras “instinto” e “natural” 

para tentar explicar sua postura quanto a manter-se afastada/o das/os colegas nos ambientes 

religiosos onde viveu.  Talvez o que Barbin acreditava fosse um instinto natural, o fato de 

apartar-se de suas colegas, era, provavelmente, certo conhecimento – consciente ou não – de 

que o seu corpo destoava da aparência própria do universo feminino. Como uma forma de 

resguardar-se da curiosidade ou de um possível julgamento alheio, preferia isolar-se. Seu 

enclausuramento pode ser notado no relato de um passeio na praia: 

 

O mar subia rapidamente. As ondas eram enormes e chegavam a uma 

altura tão grande que era preciso fugir para evitar a submersão. Uma louca 

alegria instaurou-se! Somente eu assistia a esse banho como espectadora. O 

que me impedia de participar dele? Eu não sabia responder naquela época. Só 
sei que, contra a minha vontade, um sentimento de pudor me obrigava a não 

participar, como se eu tivesse medo de me envolver naquele divertimento e 

ferir o olhar daquelas que me chamavam de amiga ou de irmã! (BARBIN 
[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 42, grifo do autor)  

 

Outro motivo que a/o levou a manter-se afastada/o das outras meninas foi o medo (não 

autocondenação) de não entender o desejo (as sensações) manifestado para com as colegas. 

Essa atração que a/o dominava, por sua vez, também a/o atormentava. Ainda contando a 

memória do dia na praia, relatou que “Uma aluna entrou na praia e mergulhou as pernas na 

água” e sentiu uma “súbita inspiração!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 43). Ao 

prosseguir na escrita, Barbin confessou:  

 

É óbvio que elas nem sequer suspeitaram dos sentimentos que me 
perturbavam diante daquela brincadeira negligente e ao mesmo tempo natural 

entre jovens da minha idade! Entre nós, as mais velhas tinham vinte e quatro 

anos. Eu tinha dezenove, e a maioria não chegava a ter isso. A maior parte das 
alunas era bonita, embora nenhuma delas chegasse a ser esplêndida. (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 43)  

 

 
67 O hospício civil e militar no qual Barbin foi criada/o era um recinto católico que recebia doentes e crianças órfãs 

ou cujos pais não tinham condições de criar. 
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Aos quinze anos saiu do hospício civil-militar e foi morar no munícipio de La Rochelle, 

na casa dos patrões de sua mãe. Nesse lugar começou a exercer a função de camareira de uma 

das filhas da casa, a quem chamara nos seus escritos de senhorita Clotilde de R.... Barbin contou 

que lhe cabia ajudá-la:  

 

[...] a vestir-se [...], e enquanto isso acontecia, nós discorríamos, cada 
uma mais do que a outra, sobre todos os assuntos possíveis. Quando o silêncio 

se impunha, eu a observava ingenuamente. Nada se comparava à brancura de 

sua pele. [....] 

E isso era exatamente o que me acontecia. Muitas vezes não consegui 
deixar de dirigir-lhe um elogio, o qual, aliás, ela recebia com a maior 

naturalidade do mundo, sem ficar surpresa ou cheia de si. (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 24)  
 

Babin certamente tinha consciência de como uma mulher era fisicamente sem roupas. 

Aliás, não parecia só saber, como também demonstrava admiração. Considerou, ao ter visto a 

tal senhorita Clotilde de R..., “[...] impossível admirar a graciosidade de suas formas sem que 

ficasse deslumbrado.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 25). Embora tenha 

passado praticamente toda a sua vida em casas religiosas, Barbin percebia que o seu corpo era 

diferente do das outras mulheres.  

Ademais, não é só no supracitado momento que se deslumbra com a aparência do corpo 

feminino nu. Nos encontros íntimos com sua amada Sara, quando já ocupava o cargo de 

professora adjunta em um internato68, contou: “Pouco a pouco adquiri o hábito de despi-la. 

Tirasse ela um alfinete sem mim e eu morria de ciúmes!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 50). Ou quando relatou, depois de todas as meninas irem se lavar e fazer a toalete, mais 

exatamente, 

 

Um pouco antes das oito horas, Sara subia ao dormitório para trocar o 
roupão. Eu não sofria quando ela o fazia sem mim, pois estávamos sós quando 

isso acontecia. Com uma felicidade indescritível, eu a abraçava e acariciava 

os cachos de seus cabelos naturalmente ondulados, apoiando meus lábios ora 

em seu pescoço, ora em seu belo peito nu! (BARBIN [1874] apud 
FOUCAULT, 1982, p. 51)  

 

Ao recuar um pouco no tempo, quando, aos dezessete anos de idade, começou a 

frequentar a escola normal de Óleron, em Chatêau D’Oléron, fica evidente que Barbin sabia 

quanto à discrepância de seu corpo, comparado ao de suas colegas. Afirmou profundo 

descontentamento por ter que dividir o leito com suas colegas, pois estava “Habituada há muito 

a ter um quarto só para mim, sofri enormemente nessa espécie de comunidade. A hora de 

 
68 Foucault (1982) informa que não foi possível identificar em qual internato Barbin trabalhou como professora.  
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levantar, sobretudo, era um suplício para mim. Não queria que minhas amigas me vissem e 

tentava esconder-me”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p.51, grifos do autor). 

Complementando o modo como se sentia nesse ambiente, Barbin afirmava que ficava 

aterrorizada/o diante de todas “aquelas faces”, contou que “ficava triste, e apavorada”. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 32, grifos do autor) 

Embora Barbin nunca tenha se autodesignada/o hermafrodita, não se pode ignorar 

alguns detalhes na escrita de Barbin que, à primeira vista, podem até parecer sem importância, 

mas quando analisados com acuidade fazem significativa diferença na interpretação de sua 

autobiografia. Por exemplo, quando morava em La Rochelle, na casa dos patrões de sua mãe, 

exercendo a função de secretária do patriarca da família, lia frequentemente para ele. Um dia, 

cumprindo tal afazer, encontrou um livro que a/o deixou deveras perturbada/o. A referida obra 

era Metamorfoses, de Ovídio, poeta latino da Antiguidade.  

 Metamorfoses tem como objetivo principal “[...] contar histórias sobre corpos que 

assumem diferentes formas” (OVÍDIO, 2009, p. 9). Das narrativas presentes na obra, uma 

chama atenção para esta pesquisa, a do deus Hermafrodito, que, por meio do mito, explica a 

origem das pessoas com dois sexos. 

Antes mesmo de o médico atestar que Barbin era hermafrodita, ou melhor, que o seu 

sexo predominante e, por sua vez, “verdadeiro”, era o masculino, ela/e contou que na época 

ficou “particularmente transtornada com a leitura das metamorfoses de Ovídio. Quem as 

conhece pode ter uma idéia do que significam”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 

26, grifo do autor) 

 Diante de tal afirmação, fica a pergunta: por que Barbin ficara tão transtornada/o com 

a leitura de Metamorfoses? O transtorno/fascínio pelo livro não teria sido suscitado por acaso. 

Muito provavelmente porque cogitara que seu corpo ou a sua história poderiam, de alguma 

forma, assemelhar-se ao do deus Hermafrodito.  

Assim como muitas das narrativas presentes no livro Metamorfoses, Barbin parecia 

saber que sua matéria corpórea não estaria dentro do mundo “natural” ideal no qual se baseiam 

as leis humanas. Dessa forma, como uma espécie do que “considerava um imperioso dever” 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 78), demonstrava necessidade de revelar a 

verdade ao “mundo que [...] usurpara um lugar e um título interditados pelas Leis Divinas e 

humanas [...]”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 54)  

Ao confessar pela primeira vez o segredo de sua condição sexual a um religioso, a quem 

denominou “Abade H”, Barbin utilizou uma palavra deveras interessante para alguém que não 

fazia ideia de que a sua situação e seu corpo eram diferentes, sobretudo quanto a qual sexo 
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achava pertencer até aquele momento, o feminino. Excepcional, foi o termo usado, para o seu 

envolvimento com Sara. Embora, e realmente, pudesse não ter consciência plena de que era 

hermafrodita, é inegável que sabia da sua condição corporal. Por sua vez, sabia que a forma 

como se relacionava com Sara era peculiar, ou como afirma, excepcional, porque não conhecia 

alguém que tivesse passado pela mesma circunstância. 

Na verdade, diante de todos esses fatos, é possível afirmar, antes mesmo de os médicos 

afirmarem que o seu sexo predominante era o masculino, Barbin já supunha isso. Essa ideia 

toma mais força quando, ao confessar-se a um padre, no retiro espiritual anual da escola normal 

onde estudou, o sacerdote espiritual pronunciou as seguintes palavras: “[...] se quiser, receber 

o título de homem [...] [é] claro que você poderia [...]” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 62). Para que o padre tivesse falado essa frase, era porque, obviamente, Barbin lhe 

contara de uma possível suspeita, ser do sexo masculino.  

Para completar a argumentação sobre o conhecimento de sua condição sexual, Barbin 

faz uma ponderação interessante que envolvia a senhora P... (mãe de Sara): “Ela levava sua 

ingenuidade a tal ponto que acaba acreditando que eu ignorava por completo minha própria 

situação.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 69) 

As leituras das memórias autobiográficas de Barbin vislumbram uma personagem 

deveras esperta, pelo que soube observar, interpretar e também agir seja no mundo que 

vivenciara, ou dos livros, que lhe traziam muita sapiência. Portanto, é notório que não era um 

ser predominantemente incauta/o.  

Outro argumento usado por Berenice Bento (2006) para sustentar a ideia da 

culpabilidade de Barbin foi embasado no fato de que, na leitura de suas memórias, Barbin nunca 

afirmou: “Eu quero ser um homem, eu me sinto como um homem” (BENTO, 2006, p.126). É 

interessante notar, no decorrer das páginas de suas memórias, não foi possível identificar 

também a afirmação de que Barbin se sentisse ou se autoidentificasse mulher, embora tenha 

sido criada/o toda a sua vida como tal. Na verdade, ao ousar revelar ao mundo sua excepcional 

condição, pretendia ser reconhecida/o como homem para desfrutar do seu amor por Sara, de 

acordo com os padrões sociais aceitáveis.  

Mesmo quando se autorreferia no feminino para relatar sua relação com Sara, parecia 

destituída/o de qualquer sentimento de autocondenação. O que pode ser notado, por exemplo, 

quando redigiu: “O que na ordem natural das coisas deveria ter nos separado” - ou seja, a relação 

entre duas mulheres - “acabou por nos unir!!! Imagine-se agora, se for possível, a situação em 

que ambas estávamos!”  (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 54) 
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Ainda quando tinha doze anos de idade já demonstrou sentir-se atraída/o por meninas. 

No convento das Ursulinas, relatou ter se apaixonado por uma interna de dezessete anos, que 

denominou Lea. Ao mencionar esse lugar, contou como despertou tamanho afeto:  

Dentre minhas brilhantes companheiras, fiz amizade com a filha de 

um conselheiro da Corte Real de ... 
Eu a amei à primeira vista, e embora fisicamente ela não fosse 

deslumbrante, a graça e a simplicidade que todo o seu corpo vertia, tornavam-

na irresistivelmente atraente; seus traços não eram bonitos, mas eram 
encantadoramente harmoniosos, e traziam os dolorosos estigmas de um mal 

que parece escolher suas vítimas entre os mais jovens e mais dotados. A pobre 

Lea era uma delas. Com apenas dezessete anos de idade já curvava o rosto 
onde se liam sofrimentos secretos que não tardariam a aumentar. 

Eu decifrava nela um ser sofredor, fadado a uma morte prematura. 

A situação física foi responsável por nossa aproximação que, de outra 

forma, não teria se realizado, pois eu não tinha ainda doze anos de idade 
quando a conheci, e isso aliás eu não consigo explicar. Mas determinadas sim-

patias não se explicam. Elas nascem sem que as provoquemos. 

Nessa mesma época eu estava muito fraca e minha saúde debilitada. 
Meu estado era motivo de sérias inquietudes, o que explica o excesso 

de atenções das boas religiosas que me cercavam. Eu era, como Lea, objeto 

de cuidados constantes, e a enfermaria nos reuniu mais de uma vez. 
Eu a envolvia num culto ideal e apaixonado ao mesmo tempo. 

Eu era sua escrava, seu cão fiel e agradecido. Eu a amava com aquele 

ardor que eu colocava em todas as coisas. 

Quase chorava de felicidade quando a via abaixar sobre mim seus 
longos e desenhados cílios, cuja expressão era doce como um carinho. 

Como eu me sentia orgulhosa quando ela desejava encostar-se em 

mim no jardim. 
De braços dados nós percorríamos assim as longas alamedas cercadas 

de espessos roseirais. 

Ela falava com aquele espírito elevado e incisivo que a caracterizava. 

Sua bela cabeça loura inclinava-se sobre mim, e eu agradecia o beijo 
caloroso. 

“Lea”, eu dizia, “Lea, eu te amo”! (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, pp. 18; 19, grifo do autor)  
 

Para ver sua amada Barbin tentava de tudo. Contou que, sob a penumbra do anoitecer, 

embora repousassem em dormitórios diferentes, sempre achava um pretexto para ver Léa antes 

de dormir. Só que a sentinela das madres superiores era bem atenta. Relatou que a madre, 

denominada Marie de Gonzague, já havia chamado diversas vezes a sua atenção por não tolerar 

mais suas ausências no dormitório. Barbin, em uma de suas “aventuras”, traz a lume uma 

rememoração que demonstra o quanto era eficiente a vigilância da referida freira:  

 

Lembro-me que uma noite do mês de maio, consegui escapar a sua 
vigilância. A oração da noite já havia sido feita; ela tinha acabado de descer 

as escadas para encontrar a madre Eleonora. 

Não a escutando mais na escada, atravessei cuidadosamente o 

dormitório e uma grande sala que era usada pelos alunos de música. Cheguei 
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ao vestuário pegando ao acaso o primeiro objeto que me surgiu, e de lá 

alcancei em silêncio o quarto de Lea. Inclinei-me sem ruídos sobre o seu leito 
e, abraçando-a diversas vezes, coloquei em seu pescoço uma pequena cruz de 

marfim, um belo trabalho em marfim que ela parecia desejar. “Tome, minha 

amiga”, disse-lhe eu, “aceite esse presente e use-o por mim”. 

Saí apressadamente retomando o caminho por onde eu havia vindo. 
Mas não tinha chegado ainda à metade, quando passos conhecidos me fizeram 

estremecer. Minha professora estava atrás de mim e tinha me visto. 

Fui pega, e tentei em vão diminuir a gravidade do ocorrido. Não 
conseguindo, entretanto, esperei corajosamente o castigo. (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 20) 

 

O máximo que Barbin pareceu sentir foi vergonha, por dois motivos principais: a grande 

diferença de seu corpo em relação ao das suas colegas, e as sensações corporais, cuja pertença 

ao “universo” feminino inviabilizava a possibilidade de explicação. Em relação a esse último 

ponto, um dos fatores que tanto assustou/envergonhou Barbin, para Cunha e Coelho, foi “a 

irrupção do gozo” (CUNHA; COELHO, 2016, p.198). Para fundamentar essa informação, as 

referidas pesquisadoras baseiam-se nessa passagem: 

 

Uma desordem total reinava em minhas idéias. Minha imaginação 
ficava cada vez mais confusa com a lembrança das sensações despertadas em 

mim, e comecei a me reprovar como se fosse um crime o que s en t i . . .  Mas 

isso é compreensível, pois naquela época eu nada sabia sobre a vida. Sequer 

suspeitava das paixões que agitam os seres humanos. (BARBIN [1874] apud 
FOUCAULT, 1982, p. 38, grifo do autor) 

 

A tese de Cunha e Coelho (2016) tem sentido, porque tais sensações também constam 

no relatório do Dr. Chesnet69 e geram a mesma conclusão, de que seriam provenientes da 

“irrupção do gozo”. Para o médico isso era natural, porque: 

 
Relacionando-se diariamente com meninas de quinze a dezesseis 

anos, experimentava emoções que não podia evitar. Mais de uma vez à noite, 

seus sonhos acompanhados de sensações inexplicáveis, ela se sentia molhada 

e pela manhã encontrava manchas pardacentas e duras no lençol. 
(CHESNEST [1860], apud FOUCAULT, 1982, p. 116) 

 

Segundo Barbin, esse acontecimento, uma revelação de que não pertencia àquele 

universo onde fora criada/o até então, foi, na verdade, uma tormenta. Esse fato pode ser 

evidenciado na passagem: “O que aconteceu comigo não foi para mim uma revelação, mas um 

tomento a mais na minha vida.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 38). Quando 

experienciou tal episódio, na noite de uma terrível tempestade, ficou deveras atordoada/o: 

 
69 Chenest foi médico responsável por realizar os exames em Barbin e, por sua vez, os relatórios de sua condição, 

para pedir aos tribunais a retificação do sexo feminino para o masculino.  
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Desnorteada, soltei um grito de aflição, que somado ao que já havia 

acontecido antes, parecia anunciar uma desgraça. 

Antes que alguém pudesse se dar conta do que de fato ocorria, cheguei, 
não sei como, ao leito que me separava de minha professora. 

Emudecida, caí aterrorizada nos braços da irmã Maria dos Anjos que não 

pôde escapar desse aperto inesperado. 

Passou os dois braços em volta do meu pescoço, enquanto eu apertava a 
cabeça contra o seu peito, coberto apenas por uma roupa de dormir. 

Apaziguado o primeiro momento de pavor, a irmã Maria dos Anjos me 

fez observar docemente o estado de nudez em que me encontrava. Certamente, 
eu não imaginava, mas compreendi imediatamente. 

Uma sensação estranha dominou-me inteiramente e me encheu de 

vergonha. 
Minha situação era inexprimível. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 37, grifo do autor) 

 

Desorientada/o pela angústia, medo e vergonha, Barbin só viu tudo piorar quando passou 

por mais “[...] noites perturbadas por estranhas alucinações.” (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 38, grifo do autor). Diante desse cenário, destituída/o de explicações 

para o que lhe havia sucedido, isolou-se de suas colegas, isso lhe acarretou mais dor e 

sofrimento ainda, uma vez que não via outra alternativa a não ser a solidão.  

Diante dessa situação, é possível perceber que, embora Barbin se reprove por causa 

desse fato vivenciado na época, logo se apartou de tal sentimento, na idade adulta, quando foi 

capaz de entender o que tinha acontecido. 

A hipótese da culpa por uma possível homossexualidade poderia ser sustentada pela 

análise da relação de Barbin com Sara, afinal, foi por meio desse envolvimento que a 

personagem autobiógrafa desfrutara de uma intimidade afetiva maior com outra pessoa. Ao 

rememorar os momentos com sua amada, porém, os sentimentos que parecem suscitados não 

perfazem de forma alguma a culpabilidade. Muito pelo contrário, ao referir-se a Sara, relata que 

ficava “louca de alegria” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 53, grifos do autor) com sua 

companhia. A descrição de cada instante é permeada por uma narrativa repleta de carinho. 

Relatou, por exemplo, quando conversavam tinham o costume de “longamente antes de dormir; 

eu com os braços em volta de seu corpo, e ela com o rosto apoiado bem perto do meu! Meu 

Deus!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 53) 

Diante de uma escrita que esbanja afeto quando retrata sua relação com Sara, a culpa 

não encontra espaço no texto de Barbin, uma vez que o amor é o traço marcante para abordar 

tal envolvimento. Sua redação é, na verdade, uma forma de tentar ausentar qualquer reprovação 
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ou sansão social, pois nenhum padrão moral seria capaz de enquadrar ou mesmo ditar qual era 

a forma “certa” de sentir e vivenciar um relacionamento.  

 

3.2.3 - A (re)construção da memória de si: a figura do anjo 

 

A vivência nos conventos influenciou significativamente a escrita de Barbin, pois o 

traço mais marcante da narrativa era a religiosidade. Diversos momentos foram construídos de 

forma que remetessem à lembrança de uma oração. Por exemplo, em tons que fazem alusão a 

uma súplica, Barbin lança à mão sua pena para pedir a Deus que se compadecesse diante de 

tamanho sofrimento oriundo da situação de abandono e isolamento em que se encontrava: 

 
30 de maio de 186... – Senhor! Senhor! O cálice de minhas dores ainda 

está vazio! Então tua mão adorável só deve se estender sobre mim para ferir e 

afligir nesse coração, tão profundamente ulcerado? Existe isolamento maior, 
abandono mais lancinante? 

Oh, piedade, meu Deus piedade, pois sucumbo a essa lenta e 

assustadora agonia, porque minhas forças me abandonam, porque a gota 
d’água transformou-se em mar, invadindo todas as potências do meu ser. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 95)  

 

A religião é algo tão presente em seus escritos, que Barbin usa do parâmetro da 

moralidade cristã para descrever as pessoas. Há todo um zelo especial para a realização dessa 

tarefa. As pessoas que angariavam seu afeto galgavam contornos qualitativos em tom poético e 

pomposo.  

 

Vivi o suficiente para afirmar que é impossível encontrar no mundo 
algo que se compare àquela natureza distinta. Desafio o mais cético dos 

homens a viver perto de uma criatura tão nobre, tão pura e tão verdadeiramente 

cristã, sem se sentir levado a amar com ternura uma religião capaz de criar 

semelhantes caracteres. Certamente alguns me responderam que tais 
caracteres são raros; e isso infelizmente é verdade, eu sei; mas é o que nos 

torna ainda mais admiráveis70.  (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 

34)  
 

A redação de Barbin é rica em recursos metafóricos bíblicos, sobretudo quando evocou 

a figura do anjo como o simbólico representante interpretativo sobre sua sexualidade. As 

tecituras de seu texto são realizadas a fim de reivindicar uma representação angelical para si. 

 
70 A descrição que realizou aqui é novamente da madre Marie Augustine.  
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Essa requisição é feita sob dois pilares centrais: a suposta71 castidade e a ausência de padrões 

sociais capazes de fornecer um “quadro explicativo” para sua sexualidade.   

A primeira foi usada para criar uma representação de si ligada a uma imagem de pureza, 

própria de um anjo, já que lhe foi criado, no parecer de Leite Júnior (2011), a visão de um ser 

quase que assexuado pelo cristianismo.  Julgava que se manter “imaculada/o” fora uma 

condição imposta desde o seu nascimento, pois a ambiguidade sexual e a representação social 

pejorativa criada sobre ela afastaram qualquer possiblidade de manter uma relação com alguém. 

Destarte, acreditava ser “naturalmente angelical”. Com base no referido pensamento, construiu 

a segunda requisição. Ao ser destituída/o de uma classificação socialmente aceitável para sua 

condição sexual, que pudesse lhe fornecer uma adjetivação humana, seja como homem ou como 

mulher, Barbin optou por personificar-se semelhantemente à imagem de um anjo. 

Barbin procurou manipular a imagem de como gostaria de ser vista/o em sua escrita 

autobiográfica. Diante da concepção negativa sobre o seu corpo, promulgada pela moralidade 

da época, essa personagem (re)significou sua ambiguidade sexual, concebida, muitas vezes, 

como uma aberração da natureza, para uma representação positivada na figura de um anjo.  

Nesse sentido, embora  Perrot (1991) esclareça que a igreja católica sacralizava o 

casamento como um elemento central para evitar formas “perigosas” de relacionar-se, Vainfas 

(1986) ressalta, que apesar dessa instituição tenha promulgado diversas “morais” no decorrer 

do tempo, houve um traço unificante entre todas elas, que se constitui a recusa do prazer. Logo, 

era preferível manter-se casto do que se casar, pois: “[a] vida conjugal foi sempre hostilizada 

como fonte de angústia, inquietação, turbulência, em oposição à aphatéia, à serenidade da alma 

no corpo virgem. Desavenças, irritações, ciúmes, conflitos que podem levar ao crime, eis a 

natureza do casamento [...]”. (VAINFAS, 1986, p. 11, grifo do autor) 

No intuito de convencer uma/um provável leitora/leitor sobre a sua castidade, Barbin 

demonstrou preocupação em não revelar demais, guardou para si os recônditos mais íntimos da 

relação que mantinha com Sara. Em alguns momentos transpareceu que não se relacionavam 

apenas com carícias e beijos72:  

 

[...] implorei a minha amiga que viesse dividir comigo o leito. Ela 
aceitou com prazer. Não sei como definir a felicidade que senti com a sua 

presença ao meu lado! [...] 

 
71 Considera-se usar a palavra “suposta” mais adequado, porque em alguns momentos da sua narrativa dá-se a 

entender que Barbin pode ter se envolvida/o sexualmente com Sara.  
72 Na narrativa de Barbin parece que os beijos dados entre as meninas não era algo repudiado no internato.  Na 

relação que mantinha com Sara, só passaram a ser um incômodo quando se tornaram muito frequentes.  
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Destinadas a viver perpétua intimidade de duas irmãs, seria preciso 

agora esconder de todos os segredos fulminantes que nos unia!!! A felicidade 
da qual íamos gozar não poderia em nenhuma circunstância imprevista ser 

demonstrada, ou estaríamos nos expondo à reprovação pública! Pobre Sara! 

Quantas agonias lhe causei! 

No dia seguinte, encontrei Sara arrasada!!! Os olhos vermelhos de 
tanto chorar, traziam a marca de uma ironia cruelmente atormentada. 

Não ousando desafiar o olhar clarividente de uma mãe, Sara só via a 

senhora P...73 na hora do almoço. Sem dúvida, eu estava bem menos perturbada 
que ela, mas ainda assim não tive a coragem de encarar a senhora P... pobre 

mulher! Via em mim apenas uma amiga de sua filha quando era na verdade 

eu era seu amante! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 55; 54, 

grifos do autor) 

  

A perturbação em que Sara se encontrava faz suspeitar que o relacionamento ganhara 

uma intimidade que ultrapassara o seio da proximidade da amizade. Tal hipótese é reforçada no 

término da referida passagem, quando Barbin enfatiza não ser mais somente uma amiga de Sara 

e sim seu amante.  

Em outros momentos, deixa subentender que não se envolveram de forma sexual. Por 

exemplo, ao lamentar não poder desfrutar de uma relação íntima com as mulheres que lhe 

despertavam inflamados desejos eróticos, afirmou que Sara “[e]m sua cândida ignorância, 

desconhecia o que estava além das alegrias incompletas” que lhe revelara (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 94). Deixa transparecer, assim, embora a relação fosse próxima, 

não tinham avançado para algo além das carícias não lascivas.  

Segundo Vainfas (1986), “[s]er virgem era, assim, dedicar-se à contemplação, exercício 

inseparável [...] da incorruptibilidade do corpo”. (VAINFAS, 1986, p. 8). Ao seguir esse 

pensamento,  em alguns momentos do texto de Barbin parece que este/a se envolveu mais 

intimamente com Sara, embora a personagem autobiógrafa tenha feito questão de deixar claro 

que tal fato não ocorrera,  isso na verdade eram “[...] rumores odiosos” que “se espalhavam 

pelo público a respeito da intimidade de minhas relações com a senhorita Sara P... Segundo 

alguns, ela tinha sido de fato desonrada. Confesso que de tudo, foi isso o que mais me 

magoou”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 87, grifos meus)  

Um ponto enfatizado por Barbin foi a forma como se relacionou com as pessoas, mais 

especificamente com as meninas, nos ambientes religiosos onde vivera. Afirma que o 

relacionamento não a/o envergonhava. Logo, não precisava sentir remorso algum em relação a 

esse fato: “Devo obviamente à solidez dos princípios de minha juventude, que eram 

extremamente puros, o fato de não ter do que me envergonhar diante daqueles rostos 

 
73 Refere-se à mãe de Sara, não foi possível identificar qual era o seu nome.  
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cândidos, cuja serenidade não foi perturbada por mim”. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 89, grifos meus) 

Assim como as figuras celestes angelicais, considerava que sua castidade mantivera seu 

corpo puro, pois não fora “maculado”, de acordo com as próprias palavras, quanto às 

“hediondas cópulas”.  

Não enlameei meus lábios com perjúrios, nem meu corpo com 

hediondas cópulas. Não vi meu nome ser arrastado na lama por uma esposa 

infiel.  Todos esses flagelos imundos que vocês, homens, expõem ao dia claro, 
me foram poupados. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, grifos meus, 

p. 92)  

 

O sexo concebido como algo derivado do pecado não teria maculado seu corpo.   Julgava 

que se manter assim, também fora uma condição imposta desde o nascimento, pois a sua 

ambiguidade sexual e a representação social pejorativa criada sobre a sua matéria corpórea 

afastaram qualquer possiblidade de manter uma relação com alguém. Destarte, acreditava ser 

“naturalmente angelical”. 

Outro fator a ser considerado era a ausência de padrões sociais capazes de fornecer um 

“quadro explicativo” para sua sexualidade.  Portanto, ao destituírem-na/o de uma classificação 

socialmente aceitável para sua condição sexual, que pudesse lhe fornecer uma adjetivação 

humana, seja como homem ou como mulher, Barbin optou por personificar-se semelhantemente 

à imagem de um anjo: 

 

De vosso doce cálice senti apenas o perfume. Nele, saciastes todas as 
vergonhas, todas as desonras, sem ficar ainda satisfeitos. Guardai pois vossa 

piedade. Ela vos pertence, mais do que a mim. Minha natureza angelical, 

paira por sobre todas as vossas inomináveis misérias, pois me dissestes que 
não há lugar para mim em vossa estreita esfera. A vós a terra, a mim o espaço 

sem limites. Acorrentados pelos laços dos vossos sentidos grosseiros, vossos 

espíritos não podem mergulhar no límpido mar do infinito, onde minha alma 

em desvario por sobre vossas praias áridas, sacia a sua sede. Arrancada por 
antecipação de seu corpo virgem, entreviu com beatitude a luminosa claridade 

de um mundo imortal, resplandecente, onde sua permanência futura é 

desejada. Oh, quem poderia julgar os impulsos de pura embriaguez de 

uma alma que nada tem de terrestre e humano?!. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, grifos meus, pp. 92; 93) 

 

Como bem notado por Ribeiro (2010), a figura do anjo não foi usada apenas para se 

autorreferenciar. Também a usava para fazer alusão às qualidades de outras pessoas. Ao ser 

deixada/o ainda criança no hospício da cidade de Saint-Jean-d’Angély, sob os cuidados das 

madres, tem o cuidado de descrevê-las de forma terna e angelical:  
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As madres que me cercavam, oferecendo seus sorrisos de anjos, 

oferecendo aos meus olhos de criança seus sorrisos de anjo, pareciam me amar 
tanto! 

Eu não tinha medo ao lado delas e ficava muito feliz quando, 

colocando-me sobre os joelhos, uma delas me dava o rosto para beijar! 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 15) 

 

Assim, como é possível perceber na Bíblia anjos requisitados em diversas ocorrências 

para fortificar os indivíduos diante das atribulações, possivelmente Barbin convocava essa 

alegoria mítica com a mesma finalidade, isto é, para ajudá-la/o a suportar tamanhas 

adversidades. Dessa maneira, fazia-se necessário muita força que proviesse não somente de si, 

como também daqueles que lhe dedicavam afeto: “Santa e nobre mulher74! Tua lembrança 

acalentou as horas mais difíceis da minha vida!!  Como uma visão celeste, surgiu em meus 

descaminhos, dando-me força e consolação!” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 

34; 35). As madres constituíam-se, assim, espécie de “anjos da guarda” como anteparos nas 

horas difíceis.  

O anjo representava força e exemplo de conduta para Barbin. Eram, justamente, tais 

autoimagens que essa personagem queria transmitir em seus escritos, pois diante de tantas 

tentações não sucumbiu aos desejos da carne. Isso constituiu seu esforço como um verdadeiro 

sacrifício.  

Nesse sentido, como bem enfatiza Ribeiro, se “em muitas fontes literárias tradicionais 

os anjos nos alimentam, confortam e fortalecem para enfrentar crises, Herculine Barbin, 

semelhantemente, assume-se como tal, mantendo-se na categoria dos “anormais” de Foucault, 

mas no sentido de positivá-la.”  (RIBEIRO, 2010, p. 104). Dessa forma, vivendo uma espécie 

de estrangeira/o em um mundo que relegava à marginalização as pessoas nascidas na mesma 

condição que a sua, Barbin convocou a figura do anjo para produzir uma representação sobre 

sua sexualidade mais benevolente do que a criada por sua época.  

 

3.2.4 - A construção da imagem de um ser injustiçado 

 

 

A construção da autoimagem angelical era uma forma de tentar apartar a visão da 

abjeção, pois queria demonstrar não ter sentimento de repulsa e/ou visão condenatória sobre o 

corpo em que nascera. Muito menos culpava Deus por tê-la/o feito assim. A escrita de Barbin 

foi realizada justamente para desafiar aquela/e que ousou lançar sobre ela/e:  

 
74 Referência à diretora da escola normal de Oléron, na cidade de Château d’Oléron, chamada em seus escritos de 

Maria dos Anjos. Foucault esclarece que, na verdade, chamava-se Marie Augustine.  
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[...] vosso insultante desprezo, como a um deserdado, um sem-nome! 

E teríeis acaso o direito? Como poderíeis homens degradados, mil aviltados, 

e para sempre inúteis, joguetes desprezíveis e desprezados de criaturas 

corrompidas de quem vos vangloriais de uma conquista. Poderíeis acaso 
reprovar o sarcasmo e o ultraje? Ah!Ah! Permanecerei orgulhosos de vossos 

direitos. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 93) 

 

As pessoas que lhe afligiram também não foram esquecidas. Ainda mais aquelas que lhe 

deferiram alguma visão condenatória, especialmente no que tange ao seu relacionamento com 

Sara. É o caso do pároco do internato onde ministrava aulas. Sentia por ele verdadeira apatia e 

desprezo:  

 

Francamente, todos em L... me eram simpáticos, exceto o pároco. 
Minha posição em Jonzac me obrigava a ir saudá-lo antes de iniciar a minhas 

funções.  

Fui lá com a senhora P... Durante esse encontro que durou alguns 
minutos, adivinhei nesse homem um inimigo perigoso para o futuro. Não me 

enganava. Era um velhote pequeno, de aparência raquítica, magro ossudo, 

com os olhos profundamente enterrados em suas órbitas, de onde desprendia-
se um fogo sombrio que inspirava terror e repulsa. Sua palavra breve, afiada 

e de certa forma escarnecedora, não era feita para inspirar convicção. Seu 

sorriso era falso e mau. E o mais estranho é que todas as mulheres do local o 

cultuavam, o que sem dúvida alguma, se devia a terrível influência que sabia 
exercer sobre aquelas naturezas tímidas, curvadas sob o jugo de sua moral, 

impiedosa, desesperadora, diametralmente aposta à do Mestre Divino. 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 48; 49) 

 

Embora tenha no aspecto religioso o delineativo da sua escrita, a narrativa de Barbin é 

provocativa frente aos valores morais de sua época. Não é de se estranhar que uma de suas 

críticas mais efusivas tenham sido lançadas contra o cristianismo, alicerce da moralidade sexual 

usado para condenar a história de sua vida. Mesmo tendo vivido quase toda a sua existência em 

meios religiosos, não poupou duras avaliações aos representantes que detinham cargos de 

destaque nessa instituição. Por exemplo, em tom de denúncia, relata a difícil situação das 

professoras nos internatos sob as mãos da Igreja Católica, pois, caso um padre fosse contra uma 

educadora, estava: 

 

[...] tudo acabado, pois ele a fará abandonar o terreno. Não podendo 

caçar-lhe o diploma, usará de todos os meios para convencer as famílias a 

colocarem seus filhos com as boas madres que se teve a atenção de chamar 

para a localidade. 
Eu vi com meus próprios olhos cenas verdadeiramente inacreditáveis, 

de baixeza indigna, de abuso de poder, cenas por demais revoltantes para que 

eu possa contar aqui. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 31) 
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Barbin considerava ultrajante submeter-se a uma carreira que não era valorizada pela 

sociedade e ainda contava, no seu parecer, com os abusos de poder cometidos por aqueles que 

dirigiam os internatos. Como uma espécie de “dever de justiça”, escreveu suas avaliações e 

impressões sobre o trabalho docente em tom de denúncia, com o objetivo de “delatar uma 

questão” que considerava ser “de moralidade pública”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 32): 

 

 
Certamente, todos sabem hoje da dependência vergonhosa em que são 

colocados os professores e professoras de internato. Além de serem alvo de 

calúnia e da maledicência de uma população que devem regenerar, têm 

também que se submeter à influência fatal e despótica de um padre orgulhoso 
de seu poder, que se não consegue fazer deles seus escravos os esmaga, sob o 

peso do ódio que espalhará em seus caminhos. 

[...] corro risco inevitável com tais afirmações: o de ocasionar risos de 
incredulidade contra mim. Seja como for, creio estar cumprindo um dever, 

e afirmo que, à parte honrosas exceções, os funcionários que ouso atacar aqui 

são mais numerosos do que se imagina. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, pp. 29; 30, grifos meus) 

 

Barbin subverte qualquer condenação ignóbil que o cristianismo poderia lhe designar. 

Considerava não só a singularidade de sua situação, mas, acima de tudo, a moralidade religiosa 

(que muitas vezes considerava hipócrita), impediam qualquer tipo de julgamento que pudesse 

desqualificar as atitudes e comportamentos que mantivera com Sara, ou com qualquer uma das 

mulheres a que dedicara afeição antes dela. Diante dos julgamentos dos olhares alheios, não se 

autocondenava. Na verdade, expôs:  

 

[...] quem deveria me queixar, pobres espíritos pecadores, que 
consumiram em miseráveis prazeres todas as fontes vivas de seus corações, 

que apagaram da inteligência a chama pura, destinada a guiar sua razão nos 

caminhos da vida. Sim, lastimo por vós por que não sofrestes. Para sofrer é 
preciso ter um coração nobre, grande, e uma alma generosa. (BARBIN [1874] 

apud FOUCAULT, 1982, p. 93) 

 

Embora não se autocondenasse, Barbin não estava livre de sanções provenientes do 

ambiente onde vivia, como de certa forma faz supor Foucault. No prólogo, intitulado O 

verdadeiro sexo, presente no livro em que Foucault publicou também as memórias de Barbin, 

esse filósofo afirma:  

 

[...] evoca do seu passado é o limbo feliz de uma não-identidade, 

que protegia paradoxalmente a vida dentro daquelas sociedades fechadas, es-

treitas e calorosas, onde se tem a estranha felicidade, ao mesmo tempo 
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obrigatória e interdita, de conhecer apenas um único sexo. (FOUCAULT, 

1982, p. 6;7, grifos meus).  
 

Foucault (1982) parece romancear o que foi a vida de Barbin no convento, referindo-se 

a esse período como um “limbo feliz”. O referido filósofo acreditava que ela/e desfrutava de 

toda uma gama de prazeres desconhecidos a uma pessoa que possuía um único sexo, ou seja, 

essa personagem “povoa” um mundo que, no parecer de Foucault, ultrapassa as categorias do 

sexo e da identidade.  

Tal afirmação não condiz com as ideias que Foucault defende em outras obras suas, 

como A história da sexualidade: a vontade de saber. O convento é, sob a óptica da microfísica 

do poder, um dispositivo que regulamenta, normatiza e instaura “verdades” sobre o sexo, o 

corpo e, por sua vez, sobre a conduta socialmente aceitável.  

Embora a/o autobiografada/o tenha nascido na condição de hermafrodita, quando estava 

em meio às freiras todas/os a/o concebiam com uma identidade feminina. Estava sob os olhos 

vigilantes que a/o cerceavam e imputavam uma conduta adequada entre duas mulheres. Logo, 

ao chegar na escola normal de Oléron, na cidade de Château D’Oléron, quando tinha apenas 

dezessete anos, recordou que se tornou:  

 

[...] a amiga íntima de uma encantadora moça, chamada Thécla. [...] 

Chamavam-nos de “as inseparáveis”, de fato não nos perdíamos de 
vista um só instante. 

No verão estudava-se no jardim, e lá estávamos nós, uma ao lado da 

outra, lendo com as mãos entrelaçadas. 

Vez em quando me inclinava em direção a ela para beijá-la, e o olhar 
da nossa professora fixava-se em mim. Beijava-a ora no rosto ora nos lábios, 

e isso se dava no mínimo vinte vezes a cada uma hora. Fui então condenada a 

ficar na extremidade do jardim, o que nem sempre eu fazia de boa vontade. 
Durante o passeio as mesmas cenas se repetiam. Por uma estranha fatalidade, 

eu dormia no leito número dois e ela no doze. Mas isso não me embaraçava. 

Como não pudesse dormir enquanto não a beijasse, manobrava de modo a 
estar ainda de pé quando todas já estavam deitadas. Pé ante pé, chegava até 

ela. Terminados os beijos de boa-noite, muitas vezes fui surpreendida por 

minha professora que ficava dois leitos depois de mim. Os pretextos que 

arranjava para escapar foram inicialmente aceitos, mas com o tempo deixaram 
de funcionar. A boníssima mulher realmente me amava, eu o sabia, mas tais 

modos de agir a afligiam e, vindos de mim, a espantavam. Por outro lado, 

como não éramos mais crianças, ao invés de castigos, ela tentava tocar nossos 
corações. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 33; 34) 

 

Embora, quando estudante, já sentisse a pressão de ser vigiada/o, sobretudo por causa 

da forma com a qual se relacionava com meninas, considerada inadequada, ainda não foi tão 

julgada/o quanto na fase adulta de sua vida. As visões condenatórias eram mais explícitas, 

porque não era mais aluna, mas uma professora, lugar que no convento chamava mais atenção 
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e a/o deixava mais vulnerável. O olhar tornou-se mais acurado e mais severo e, por sua vez, os 

julgamentos também. Quando estava na presença de Sara, o temor era maior e mais constante, 

sobretudo pelo receio de sua relação íntima ser descoberta. Fato que pode ser evidenciado no 

diálogo estabelecido entre a sua amada Sara e a mãe desta, que em tom de alerta chama atenção: 

 

“Sara”, disse ela, “por favor, daqui por diante seja mais discreta em 
suas relações com a senhorita Camille75. Sei que vocês se gostam muito, e de 

minha parte fico feliz; mas há conveniências que mesmo entre moças devem 

ser observadas”. Esse primeiro ataque nos fez tremer pelo futuro. O que seria 

de nós quando descobrissem a verdade? (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 
1982, pp. 57; 58, grifos do autor) 

 

Segundo Foucault, a liberdade maior que Barbin detinha para desfrutar de uma 

felicidade (prazeres), pode ser revisitada, quando ainda as instituições de poder, como a 

medicina e o jurídico, não tinham lhe imputado o “verdadeiro” sexo. Barbin contou que desde 

criança sentia medo por causa das interpretações maldosas que poderiam sobrevir por causa da 

sua aparência (que despertava estranheza), e também sobre a forma afetuosa como se 

relacionava com as meninas no convento. Relatou que “[a]pesar disso era amada” por suas 

“professoras e companheira.”, embora correspondesse “de um modo meio tímido e temeroso.” 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 33, grifo meu). Sobre o pensamento de Foucault 

a respeito dessa questão, Butler enfatiza muito bem:  

 

Poder-se-ia argumentar que, antes da transformação legal de Alexia 

em homem, ela/ele estava livre para desfrutar dos prazeres que de fato estão 
livres das pressões jurídicas e reguladoras do “sexo”. Foucault parece deveras 

pensar que os diários fornecem uma visão justamente desse campo não 

regulado de prazeres, anterior à imposição da lei do sexo unívoco. Sua leitura, 
contudo, constitui uma interpretação radicalmente equivocada do modo como 

 
75 Seu apelido, Camille, possui um aspecto interessante em relação à língua francesa: o aspecto dual. Esse nome é 

comumente usado tanto para designar o gênero feminino quanto o masculino. Esse fato facilitava, por exemplo, a 

Sara, atribuir-lhe características varonis, mesmo quando Barbin ainda era vista socialmente como mulher: “[e]m 

nossos deliciosos encontros ela comprazia em me dar qualificações masculinas, o que coincidiria mais tarde com 

o meu estado civil.” [...]. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 59). O próprio médico responsável por 

fazer o exame minucioso, que acarretaria na mudança de seu registro civil do sexo feminino para o masculino, 

também não deixou “passar” despercebido esse fato. Em decorrência da dualidade semântica do nome, ele 

ponderou o quanto “sua madrinha foi muito feliz na escolha do nome Camille”. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 76). Mas sobre essa questão interpõe-se uma dúvida: quem cunhou essa denominação à 
personalidade, ela mesma ou o médico Tardieu, responsável por ser o primeiro publicador do texto intimista de 

Barbin? Tal incerteza foi suscitada por Foucault, ao explanar que: “o nome Camille parece ter sido uma convenção 

inventada, ou por Tardieu quando publicou as memórias de Alexina, ou, o que é mais provável, por ela mesma 

[...].” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 111). Infelizmente, a leitura não fornece subsídios sólidos 

para afirmar com certeza quem foi o responsável por criar a referida alcunha. Seja quem foi o responsável por 

aventar o nome Camille, o uso na escrita de Barbin parece ter o intuito de provocar ou mesmo reforçar a 

ambiguidade de gênero. 

 
 



173 

 

esses prazeres estão desde sempre embutidos na lei difusa mas inarticulada, 

gerados, na verdade, pela própria lei que pretensamente desafiaria (BUTLER, 
2003, p. 145) 

 

Justamente em razão dessas padronizações quanto ao sexo e, por sua vez, a 

“normalização” da conduta nele baseada, que Barbin se pôs a escrever as memórias. Ao ter esse 

modelo como o centro do padrão regulamentador do corpo e dos modos de usá-lo, Barbin 

interpretou-se sob o ponto de vista de um ser que não se conformou às leis as quais considerava 

equivocadas para compreensão das múltiplas formas de relacionar-se e de existir socialmente.  

Parecia que Barbin almejava desafiar as normas da conduta aceitável. Ainda ao ponderar 

que suas ações provocavam “reprovações”, que a/o tornavam “objeto de uma vigilância”, essa 

personalidade contou que a esses olhares “afrontava abertamente.”  (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 33). Logo, é possível visualizar que confrontava ao interdito desde 

criança, fato que pode ser constatado quando tinha doze anos de idade. Nessa época, ao se 

apaixonar por uma menina que chamou Lea, relatou que fazia de tudo para vê-la, embora isso 

a/o colocasse em uma situação que poderia lhe ocasionar condenações e, por sua vez, castigos. 

Ao adentrar, certo dia, escondido no quarto de Lea, abraçou-a fortemente e presenteou-a com 

uma cruz de marfim, porém sua aventura deflagrou quando foi descoberta. Diante de tal 

infração, não foi possível deixar de ouvir as repreensões da religiosa, que denominou como 

madre Eleonora, pela qual Barbin demonstrava sentir muito apreço. Esse fato tornava as 

palavras ainda mais duras e difíceis de ouvir: 

 

“Minha filha”, disse ela tristemente, “soube que você infringiu o 
regulamento, e, se não fosse em consideração à boa superiora que a confiou 

aos meus cuidados, eu não hesitaria em privá-la da primeira comunhão esse 

ano. Conheço o carinho que ela lhe dedicou, e em todas as circunstâncias tento 
substituí-la”. 

Depois, mudou de tom e me fez um sinal que eu compreendi: sentei-

me aos seus pés num banquinho. 

Chorei silenciosamente com a cabeça apoiada num de seus braços, e 
ela não o retirou. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 21) 

 

Barbin parecia não se intimidar diante das convenções dos recintos religiosos onde 

viveu. Embora tivesse certa ciência de que sua conduta para com Sara era considerada 

inadequada ou errada, relatou: 

 

Quantas vezes fiz seu rosto ficar rubro de vergonha e espanto! 

Enquanto sua mão afastava a minha, seus olhos claros e límpidos fixavam-se 

nos meus, como que tentando descobrir a causa daquela conduta que lhe 
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parecia absolutamente errada (e devia ser mesmo). (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 52, grifos meus) 

 

Apesar de sua conduta parecer inadequada ao olhar alheio, é possível observar que ideia 

de crime e, consequentemente, de culpa, não parecia afligir Barbin. Quando se refere às palavras 

culpa ou crime, Barbin ausenta-se de qualquer recriminação que poderiam lhe imputar. Dessa 

forma, indagou: “Terei eu sido culpado e criminoso porque um erro grosseiro me deu um 

lugar no mundo que não deveria ser o meu?” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 56, 

grifos meus). Logo depois de realizar tal pergunta, mais especificamente no parágrafo posterior, 

trata de ausentar-se desse sentimento com a seguinte explicação: 

 
Amei com ardor e sinceridade uma criança que me amava com todo o ímpeto 
de seu coração! Objetar-se-á: “Mas se havia um equívoco por que razão não o 

revelou ao invés de abusar dele assim?” Aos que assim pensam, peço que 

reflitam sobre a dificuldade da situação. (FOUCAULT, 1982, p. 56, grifos 
meus) 

 

Dominada/o pela dor e sofrimento da solidão, há um momento em que se esforçou para 

assumir tal culpa: “Em meio a meus males, nutria uma ilusão louca, culpada, é verdade”. Logo 

já se retifica, quando afirmou: “Mas quem ousará me recriminar? Uma jovem me amou, 

como se ama pela primeira vez”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 94, grifos 

meus)  

 A solidão e o medo a/o perturbavam. Lamentava-se diante de tantas perguntas que 

transtornavam seus pensamentos depois de ter revelado ao mundo o seu segredo:  

 
Será que essa brusca mudança que ia me colocar em evidência de um 

modo tão inesperado não ofenderia o pudor? 

Será que o mundo tão duro e tão cego em seus julgamentos 

consideraria esse movimento como um movimento de lealdade, ou será 

que o deturparia transformando-o num crime? 

Ah, mas infelizmente eu não pensei nessa possibilidade antes. Agora 

era tarde. Fui levada pelo impulso de um dever a ser cumprido. Eu não podia 
imaginar! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 94, grifos meus) 

 

Para Barbin, a tal culpa/crime não parecia estar presente em qualquer ato que tivesse 

realizado. Na verdade, seria fruto de uma sociedade cujos julgamentos poderiam interpretar de 

forma deturpada a sua trajetória. Afinal, quem poderia desqualificá-la/o, sem saber pelo que 

passara? Via-se sozinha/o no mundo diante de uma condição sexual que conjecturava ninguém 

antes tivesse vivenciado:  

 

Que destino o meu! Oh Deus! Que julgamento farão de mim os que 
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conhecerem a trajetória da minha vida, essa que nenhum outro ser vivo, antes 

de mim, percorreu? 
Mas, por mais rigoroso que seja o castigo a que me condenarão no 

futuro, quero continuar esta penosa tarefa76. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 40). 

 

Considerava-se forasteira/o em um mundo que lhe deixou apenas o lugar da exclusão:  

 

Vai maldito, cumpre o teu destino! O mundo que invocas não foi feito 
para ti. Não foste feito para ele também. Nesse vasto universo onde todas as 

dores têm lugar, tu procurarás em vão um canto para abrigar a tua. Mas a esse 

canto tua dor macularia. Ela inverte todas as leis da natureza e da humanidade. 
(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 92). 

 

Os significados culturais produzidos sobre os corpos não qualificaram a sua condição 

em uma identificação sexual reconhecida socialmente, mas como algo a ser corrigido, ou 

mesmo extirpado. Tal fato não passou despercebido a Barbin, que lamentou por ter sido 

“indignamente repudiado por aqueles que se envergonhavam de aperta-lhes as mãos, que lhe 

recusaram [...] até o direito de viver”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 96). Já no 

final de sua vida, em Paris, viu a desesperança dominá-la/o, pois, apesar de reconhecido como 

homem, não pôde desfrutar dos vários direitos que esse sexo poderia lhe fornecer.  

Ao acreditar que poderia ter seu sonho de viver com Sara concretizado, Barbin talvez 

não cogitou a possibilidade de, embora reconhecido como homem, isso dificilmente seria 

alcançado, pois a sua ambiguidade não estava somente na aparência, mas também no seu modo 

de agir, o que deveria ocasionar certa confusão na sociedade. Por ter sido criada/o, praticamente, 

a vida toda como mulher, provavelmente deveria comportar-se de maneira feminina. Era uma 

figura masculina com jeito feminino, isso decerto comprometeu seriamente a possibilidade de 

conseguir tais “direitos”, como um emprego ou um casamento. Portanto, sua dualidade não a/o 

prejudicou somente financeiramente. Dificultou também que estabelecesse quaisquer laços de 

sociabilidade com alguém, especialmente os de cunho afetivo e, por sua vez, amoroso:  

 
Oh! Viver só, sempre que nenhuma palavra de amor venha me alegrar 

a alma, sem que uma só mão amiga venha se estender para mim! Que castigo 

terrível, e inominável!! Será que há alguém que possa me compreender? Levar 

consigo os inefáveis tesouros do amor e ser condenado a escondê-los como 
uma vergonha, um crime? Ter fogo na alma e dizer a si mesmo: jamais uma 

virgem te concederá os direitos sagrados os direitos sagrados de um 

esposo. Desse supremo consolo humano não poderás provar. (BARBIN 
[1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 87; 88, grifos meus) 

 

 
76 A penosa tarefa a que Barbin estava se referindo era a de continuar a escrita de suas memórias autobiográficas 

mesmo com tamanha dor ocasionada pelo rememorar da sua trajetória.  
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Sua vida havia sido, portanto, prejudicada em vários âmbitos. Quanto à questão afetiva, 

dificilmente poderia desfrutar do deleite de viver ao lado de uma pessoa amada, pois Barbin 

relatou que as mulheres lhe destilavam o olhar da repugnação: “Não há entre as mulheres 

desprezíveis que sorriam e beijaram, uma só que mão tenha recuado de vergonha em meus 

braços, como se tocasse um verme. Sim, é verdade.” (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 

1982, p. 92). No que tange à questão financeira, mesmo pontuando no seu texto que não 

considerava a docência um ofício recompensante, o trabalho de professora proporcionava-lhe 

uma vida digna. Quando o seu caso se tornou público com a alegação da medicina de que seu 

verdadeiro sexo era masculino e não feminino, foi obrigada/o a deixar o internato onde 

ministrava aulas. À medida que o tempo foi passando, as oportunidades empregatícias 

tornaram-se exíguas, até que chegou ao ponto de serem extintas de vez. Nos anos finais de sua 

vida, quando residia em Paris, já sentindo sucumbidas as forças, lamentou-se: 

 

A realidade me sufoca, me persegue. O que vai ser de mim? Eu ignoro. 

Onde encontrar para amanhã o pedaço de pão que nos é dado pelo trabalho? 
Terei que pedir esmola, roubar? Cansado, nessa Paris que eu amo 

porque aqui sou esquecido, precisarei espiar à noite a passagem de um homem 

feliz que me fará um insulto, me apontando a um agente de segurança? A que 

porta devo bater ainda?  
Recebido por algumas personalidades de quem era conhecido, 

implorei, supliquei de que me ajudassem. (BARBIN [1874] apud 

FOUCAULT, 1982, p. 96).  

 

Se já galgara certo prestígio no ofício da docência, em Paris via-se obrigada/o até mesmo 

a suplicar aos conhecidos que a/o ajudassem, situação que considerava deveras ultrajante. Sua 

condição financeira era tão precária que não detinha capital nem ao menos para a alimentação.  

A atitude de revelar o seu segredo não fora recompensada. Frustrada/o, talvez, por isso, 

confessou que não valeu a pena ter revelado a sua situação: “Mais tarde eu me arrependeria 

amargamente [...]. O mundo logo me ensinaria que eu tinha cometido um ato de fraqueza e 

estupidez, e me puniria cruelmente por isso”. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 

78).  Em tom de desencanto, lamentou-se:  

 

Minha inexperiência me preparava tristes desencantos. Naquela 

época, entretanto, os dias me pareciam radiosos e límpidos! Pobre insensato 
que fui; eu tinha a felicidade, a verdadeira felicidade nas mãos, e fui 

deliberadamente sacrificá-la a um tolo medo!!! Oh! Mas eu já o expiei!! De 

que adiantam agora os remorsos e os lamentos? Submeti-me ao destino, 

cumpri com coragem, eu creio, os deveres penosos da minha situação. Muitos 
rirão. A esses eu perdoo e desejo que não conheçam jamais as dores 

inomináveis que sofri!!! (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 81; 

82) 
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Além disso, um dos seus maiores temores, o fato de que sua história, sobretudo com 

Sara, pudesse ser vista como um crime concretizou-se. Revoltava-se contra aqueles que 

poderiam condenar um sentimento tão puro, cultivado, na sua avaliação, entre duas almas cujo 

maior “crime” foi se apaixonar. Indagava-se se alguém poderia julgá-las/los. A resposta sempre 

era: não! Ainda assim pagava a sentença com a dor de saber que sua amada estava sofrendo 

pelas difamações alheias:  

 
            Era insuportável ver aquela pobre criança tornar-se vítima da 

fatalidade que me destruía. O mundo, esse juiz impiedoso, não tinha o direito 
de difamar impunemente o puro amor de duas almas honestas, atiradas juntas 

à beira de um abismo secreto, cuja queda inevitável, foi a ligação misteriosa. 

Estúpida cegueira das multidões, que condena quando deve absolver! (Idem, 

p.  87)  

 

Era a lembrança de Sara que lhe proporcionava forças para prosseguir. Saber que ainda 

era amada/o por ela era um afago diante da solidão em que se encontrava. O compadecimento 

dela era um meio de ser acalentada/o pela esperança de compreensão de outrem. Já há um tempo 

distante dela, desesperava-se só em cogitar a possibilidade de ter sido esquecida/o e 

desgostada/o por ela:  

 

Ela era talvez a única que me compreendia! Só ela me amava! Por 

muito tempo sua lembrança adorada me sustentou, e me deu forças para 
viver!! Hoje quando tudo parece ter me abandonado para dar lugar a essa 

dolorosa solidão, como se a minha infelicidade fosse fatal a tudo o que me 

toca, sinto uma doce alegria ao pensar que alguém nesse mundo se uniu a 

minha miserável existência e conserva ainda alguma piedade. Mas, e se isso 
não passar de uma ilusão? Talvez agora, no momento em que escrevo essas 

linhas, ela tenha expulsado de seu coração aquele de quem foi a única 

felicidade. Meu Deus, o que me resta então? Nada? A fria solidão, o sombrio 
isolamento. . . (Idem, p. 87)  

 

Já incerta/o do amor de Sara, condenada/o ao limbo da solidão, destituída/o de trabalho 

que pudesse lhe fornecer subsídios financeiros para uma vida digna, Barbin lamenta que “[...] 

não suspeitava ainda da injustiça e baixeza que mais tarde viria a conhecer sob todos os ângulos 

neste mundo” (Idem, p. 21, grifos meus). “Profundamente desgostosa de tudo e de todos” 

suportava “sem nenhuma emoção as injustiças dos homens, e seus ódios hipócritas”. (Idem, p. 

95, grifos meus)  

Os boatos que considerava injustos, não ficaram restritos, porém, a meros mexericos ou 

fofocas. Foram noticiados até pela imprensa, o que tornou a situação ainda mais penosa. Contou 

que um dos jornais: 
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[...] chegou a me comparar a Aquiles fiando aos pés de Onfale; mas 

entre os elogios, misturavam-se insinuações pérfidas sobre mim e sobre 
outros. Depois da imprensa departamental, vieram os artigos mais ou menos 

picantes, de alguns redatores de quem não esqueço o nome, que alguns jornais 

de Paris rapidamente reproduziram. A alta sociedade comentava. (BARBIN 

[1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 86). 

 

Várias acusações sobrevieram sobre Barbin. Até no gabinete do prefeito da cidade de 

La Rochelle sua história tornou-se o centro das conversas. Sua vida virou alvo de incessantes 

calúnias. Em um diálogo entre essa personalidade com um funcionário da prefeitura, este 

afirmou a Barbin: “Você sabe o tumulto que causou e as numerosas faltas de que acusam” 

(BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, p. 86, grifos meus). Tal fato deixava Barbin deveras 

atordoada/o.  

Diante desses cenários vivenciados, que perturbariam qualquer pessoa, chama atenção 

na escrita dessa personalidade a lucidez original no ato da interpretação de si. A culpa e a 

criminalização que tentaram lhe imputar eram suscitadas por um padrão sexual que a sociedade 

considerava normal porém, no seu parecer, era um equívoco. Portanto, não poderia se 

recriminar, pois considerava que o erro não estava nela/e, e sim nas regras sociais.  

Tal interpretação também perfaz o universo de outras pessoas na mesma condição que 

Barbin. No texto Não se nasce homem, Mariza Corrêa (2004) enfatiza que, hodiernamente, a 

maioria dos intersexuais, com ambiguidade sexual, não veem problema em crescer da forma tal 

qual nasceram. Portanto, defendem o fim da prática cirúrgica de “correção” sexual realizada 

nas crianças com essa condição, logo no nascimento. 

Corrêa (2004) observa que a necessidade de “retificação” sexual no caso das/dos 

intersexuais advém mais de uma interferência social exterior, sobretudo dos médicos, do que 

de um desejo proveniente propriamente da pessoa com ambiguidade sexual. É isso que pode 

ser percebido no caso de Barbin, ainda no século XIX, já que não sentia a necessidade de ser 

classificada/o.  

Nem todo saber-poder proveniente das confissões que fez à igreja, ao médico e ao 

jurídico foi capaz de categorizar o sentir de Barbin quanto à forma como se concebia, tanto em 

relação à condição sexual, quanto à maneira de expressar sua sexualidade e a ideia do que era 

amar. 

A originalidade de Barbin pode ser vislumbrada no modo como se interpretava na leitura 

que realizou sobre a obra Metamorfoses. Embora conte a história, nas palavras de Ovídio, de 

corpos que mudam, essa transformação não é por acaso. Muitas mudanças retratadas no livro 

ocorrem em decorrência de alguma punição divina imputada a pessoas que cometessem algum 
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erro, de maneira que, como castigo, eram transformadas em algum monstro. Na referida obra, 

são consideradas monstruosidades pessoas que contrariam a forma ideal da natureza e tornam-

se um misto do inimaginável, um corpo humano com dois sexos ou com a outra metade 

serpente, entre outros.  

Influenciada/o pela leitura do livro Metamorfoses, poderia ter questionado por que 

nascera com ambiguidade sexual, atribuindo-lhe explicações provenientes de ser fruto de algum 

pecado cometido por seus pais e, como castigo pelos erros de seus antepassados viera ao mundo 

dessa forma. Tal visão, contudo, não foi percebida nos escritos de Barbin. Diante dos seus 

aprendizados, seja por meio do estudo ou das vivências, Barbin mostrou-se não ser uma pessoa 

passiva nesse processo de aprendizagem. Demonstrou uma postura crítica, uma forma própria 

e original de compreender a si e ao mundo que a/o cerceava, pois não se via como um “erro” 

ou qualquer outra concepção negativa. 

É interessante observar que, quando adentrou um novo universo, o masculino, estava 

dilacerada/o pela dor, por ter sido obrigada/o a abandonar o internato só para meninas, onde 

ministrava aulas, mas principalmente por ter sido forçada/o a separar-se de sua amada Sara. 

Barbin, ao narrar a triste despedida, curiosamente cita de novo o livro Metamorfoses, de Ovídio, 

de uma forma intrigante: 

 

Sara calada prendia uma lágrima. 

Eu lhe fiz um sinal, e nós partimos, dessa vez por um caminho que 
não passava pela cidade. Apertei seu braço bem apertado em meu peito. De 

vez em quando ela apertava minha mão. E nossos olhares num encontro 

eloquente completavam as frases que desvaneciam em nossos lábios. 
Quem poderia, nos vendo assim abraçadas, descobrir o misterioso 

drama daquelas duas jovens existências aparentemente tão calmas e tão doces? 

O verdadeiro por mais exorbitante que seja não ultrapassa às 

vezes todas as concepções do ideal? As metamorfoses de Ovídio não 

estariam próximas disso? 

Apertei pela última vez em meus braços aquela que eu chamava de 

irmã e amava com o ardor de meus vinte anos. Meus lábios tocaram os seus. 
Tudo estava dito. Parti, levando em minha alma toda a felicidade que tive 

durante aqueles anos com o primeiro e único amor da minha vida. A diligência 

se afastava roubando-me a visão de minha bem-amada. Tudo estava 
terminado. (BARBIN [1874] apud FOUCAULT, 1982, pp. 82; 83, grifos 

meus)  
 

Ao usar o livro Metamorfoses, de Ovídio, parece que Barbin incita uma reflexão a 

uma/um provável leitora/leitor: será que o verdadeiro (a realidade) não ultrapassa quaisquer 

concepções que temos do que seja o ideal, ou seja, dos padrões que se têm como certos (ou 

normais)? Parece questionar se a verdade não seria mais complexa do que os valores culturais 

e sociais do que é considerado ideal. Dessa forma, abre-se um leque maior de reflexões 
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provocadas pela inquirição de Barbin: será que não existem outras formas de existir que não se 

restringem ser somente homem ou mulher (como a/o hermafrodita), de amar, de relacionar-se 

e de desejar que sejam diferentes daquelas que foram impostas como a normalidade?  

Tentar analisar as memórias de Barbin dentro de um quadro pré-determinado pelo 

interdito sexual e social pode levar a interpretações que parecem não condizer com o que 

pretendia transpassar por meio da sua escrita. Ainda mais quando se trata de uma análise que 

se limita a modelos binários, feminino/masculino ou heterossexualidade/homossexualidade, 

pois o sexo e a sexualidade de Barbin constituem um conjunto de transgressões que ultrapassam 

qualquer limite do possível dentro das regras sociais tidas como “normais”. 

Segundo Barbin, o grande equívoco, a culpa, estava nos padrões culturais e sociais 

criados acerca do sexo e da sexualidade, e não nela/e, pois jamais se concebera um monstro. 

Para Barbin, a monstruosidade nunca esteve nela/e, mas no olhar exterior. Proveio das pessoas 

que nunca pensaram em seu sofrimento e, pior, retiraram-lhe qualquer adjetivação humana, 

capaz de dotá-la/o de direitos não só jurídica e civilmente, mas sobretudo de afeto. A sociedade 

lhe foi desumana, não o contrário.  

Caso tivesse sido vista/o como realmente era, um ser-humano, talvez Barbin não 

sentisse tanto desespero a ponto de ceifar a própria vida. Essa atitude, infelizmente, foi a 

alternativa que encontrou para findar com tamanha dor e solidão que a/o afligiam.  

Dilacerada/o pela dor, Barbin lançou à mão sua pena para delinear uma escrita que se 

configura um ato de contestação para se repensar o que se considera normal como formas de 

existir e sentir. Sua narrativa é um ato intencional de questionamento dos padrões sociais 

construídos em relação ao corpo e à sexualidade.  

 

.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao tentar responder à difícil pergunta, Quem eu sou? por meio da escrita da própria 

vida, Barbin traz a lume um texto permeado pela dor. Para a construção da sua narrativa, essa 

personalidade realizou um processo laborioso de “produção de si” por meio de códigos textuais 

(forma, estilo, seleção de temáticas apreciadas, organização e estruturação) pensados 

cuidadosamente, na intenção de formular a redação de uma pessoa que nunca teve qualquer 

direito de resposta ou explicação dentro do meio social onde vivia. As suas memórias tornaram-

se uma “ferramenta” de contestação importante aos valores e normas sociais vigentes em sua 

época.  

O exame atento da sua escrita permite descortinar um jogo engenhoso criado pela 

própria personagem na saga por lhe atribuir um único sexo. Embora tenha vivenciado toda a 

sua trajetória existencial em meios religiosos, o que poderia tornar diminuta a sapiência sobre 

a diferença anatômica entre homens e mulheres, de forma astuta revelou consciência de que seu 

corpo destoava do que era tido como normal. 

Nesses ambientes religiosos que marcaram as veredas de sua vida, Barbin sempre 

demonstrou uma forma interdita de se relacionar e sentir em relação a suas amigas, uma vez 

que era uma menina que demonstrava ter um demasiado interesse por suas colegas. 

 Já na fase adulta, quando professora de internato, viu-se inebriada/o por uma paixão 

desconcertante por uma companheira de trabalho, a quem denominou Sara no decorrer de sua 

redação. Ao saber que esse amor era condenável pela moralidade cristã e pelos padrões de seu 

tempo, passíveis ainda de enquadrá-las/os na homossexualidade77, Barbin traçou um 

estratagema inteligente e ousado para conseguir vivenciar esse amor proibido. 

Em pleno século XIX, em que o conhecimento sobre a/o hermafrodita era parco e 

marcado por um imaginário pejorativo, Barbin ousou revelar às instituições de poder o seu caso. 

Contou, primeiramente, à Igreja e depois à medicina o seu segredo em relação a sua matéria 

corpórea. O intuito de tal revelação era poder reivindicar o título de homem para viver com sua 

amada Sara, de acordo com os padrões sociais da época.   

A partir desse momento, Barbin começou a traçar as regras do jogo para alçar tal 

objetivo. Portanto, demonstrou que não foi um mero ser passivo nas mãos das instituições de 

poder. Se estas demonstravam interesse aguçado para saber/poder sobre a vida das pessoas, 

 
77 A homossexualidade era um crime considerado hediondo na época, ainda mais se cometido dentro dos muros 

de um convento. 
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ainda mais daquelas como as/os hermafroditas, que desestabilizavam as concepções 

consideradas certas e verdadeiras sobre o sexo e a forma de expressar a sexualidade, Barbin 

lhes forneceu dispositivos de poder, um arsenal rico de informações, sobretudo à medicina, que 

ainda era uma ciência muito incipiente e, por isso, necessitava dessas informações para tentar 

estabelecer-se socialmente. 

Nessa via de mão de dupla, os dispositivos de poder puderam se saciar sobre essa 

vontade de saber mais sobre as pessoas com ambiguidade sexual e Barbin conseguiu o tão 

almejado título de homem na sociedade. Teve o seu registro civil mudado pela justiça, do sexo 

feminino para o masculino, na fase adulta de sua existência. Diante da imprevisibilidade da 

vida, contudo, essa personalidade não obteve êxito no final do jogo, uma vez que não conseguiu 

desfrutar do amor com Sara.  

Nem todo o saber/poder do mundo, ao lhe imputarem o sexo masculino como 

“verdadeiro” puderam legitimar tal posição social, porque o seu caso não foi visto de outra 

forma, senão pelo olhar da abjeção e, por sua vez, da marginalização. Ao assistir a tudo que 

construiu desmoronar, pois perdeu o cargo de professora, teve que mudar para Paris (bem 

longínquo do local onde crescera), parece que lhe sobrara tão somente a solidão. 

Embora reconhecido como homem pela justiça, a figura ambígua de Barbin apartou 

qualquer possibilidade empregatícia e algum afeto das mulheres, que, de acordo com os seus 

dizeres, afastavam-se dela/e com olhar de repugnância frente a sua imagem.  Sem amigas/os, 

dinheiro e destituída/o da possibilidade do casamento, Barbin viu no suicídio o único caminho.  

Mesmo o ceifar de sua vida parece ter sido de certa forma arquitetado. Ao não se dar 

por vencida/o diante dos rumos amargosos que sua vida tomara, Barbin, ao suicidar-se, deixa 

ao lado do corpo as suas memórias. 

Sabendo da possibilidade quase certa de que sua escrita ganharia publicidade e 

repercussão social78, Barbin mostrou-se uma pessoa muito determinada, que buscou por meio 

da sua narrativa tingir as veredas de sua história com novas marcas apreciativas de autodefesa 

sobre a concepção de seu corpo, os modos como o utilizou e sobre suas atitudes. 

De forma ousada e corajosa, enquanto escreveu seu texto, Barbin não abriu mão de se 

conceber como um ser humano, negou qualquer classificação de perversão que a sociedade e 

as instituições de poder que a compõem ousaram legar-lhe.  

 
78 Essa questão fica clara porque o seu texto é muito bem escrito, demonstra que sabia que ele poderia ser lido.  Há 

outros indícios também, por exemplo, para preservar as pessoas que amava de um possível escândalo, tem a 

preocupação de preservar os nomes das pessoas com as quais conviveu e os lugares pelos quais passou. 
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Subverte a concepção ignóbil que a sociedade tinha sobre o seu corpo ao ausentar-se de 

qualquer condenação. Para ela/e, o grande equívoco estava nos padrões sociais criados acerca 

do sexo e da sexualidade. Dessa forma, construiu a memória de uma pessoa injustiçada 

(condenada e marginalizada) por um fato que o social não conseguia compreender, nem mesmo 

as ditas “ciências” da sexualidade, incapazes de concebê-la/o senão pelo olhar da abjeção.  

Se procurou ganhar socialmente o status masculino, a sua narrativa surpreende, porque 

pareceu querer se posicionar no “entre lugares”, essa personalidade designava-se textualmente 

tanto no masculino como no feminino. Então, de forma paradoxal, não se identificava de forma 

“completa” e definitiva com nenhum dos dois sexos. 

De forma fascinantemente astuta, ao posicionar-se textualmente no “entre lugares” tem 

o objetivo de apartar qualquer visão condenatória. Não poderia ser acusada/o de 

homossexualidade no convento porque não se autoidentificou somente como mulher, não 

poderia ser sedutor dentro de tal instituição – como demostra ter sido alvo de objurgações - 

porque também não se concebia de forma definitiva enquanto homem na sua escrita.  Então, 

nenhum padrão criado até aquele momento poderia repreendê-la/o, porque suas regras não 

conseguiam categorizar a complexidade de sua situação. Nesse sentido, por intermédio da sua 

redação, Barbin desestruturava qualquer concepção social tida como verdadeira sobre o sexo e 

a sexualidade naquele período.  

Nesse sentido, revelar-se exigiu muita coragem, porém essa ação não foi recompensada. 

Ao contrário! Barbin sentia-se injustiçada/o por ter sido condenada/o não por algo que cometera 

de errado, e sim por aquilo de que não possuía controle e culpa alguma, já que nascera daquela 

maneira.  

Essa personalidade foi considerada culpada por um sistema estático de normatização de 

gênero, que considerava preferível sentenciá-la/o à solidão por sua ousada fuga ao tornar 

pública a sua história, a qual desestabilizava as “verdades” sociais construídas sobre as 

sexualidades, a revisitar suas regras.  

A escrita íntima foi a única forma que encontrou para se defender. Diante das diversas 

“faces” que um “eu” pode apresentar no transcorrer temporal, Barbin decidiu reconstruir-se por 

meio de uma identidade narrativa desvinculada do jugo da culpabilização, mas vinculada a uma 

pessoa injustiçada pela representação pejorativa que a sua época criou sobre ela/e. 

Como uma espécie de estrangeira/o em um mundo incapaz de percebê-la/o fora da visão 

abjeta, dotou de novos sentidos a história de sua vida, apartando qualquer visão pejorativa. Por 

meio de uma trajetória que beira o impossível, tornou possível, por intermédio de seu texto, 

desordenou o palco das certezas a respeito do sexo e da sexualidade, ao invitar de forma 
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provocadora novas percepções em relação a sua existência. Dessa maneira, pode-se afirmar 

que, por meio de uma sensibilidade intrigante e original de interpretar o seu lugar no mundo, 

Barbin delineou uma escrita que se configura, antes de tudo, um convite à humanização.  
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