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RESUMO 

Uma aproximação das visualidades que operam sobre os sentidos da menstruação é o principal 

norte desta pesquisa. Este recorte tem a ver com as construções culturais que a sociedade 

ocidental empreendeu, ao longo dos séculos, sobre as noções de gênero e sexualidades dos 

sujeitos. Discursos oficiais são disseminados sob a proteção de diferentes formas pedagógicas 

que atuam, sob a perspectiva terminológica de Michel Foucault (1999), como uma rede de 

dispositivos a fim de controlar o comportamento da sociedade. A mulher se viu enquadrada em 

papéis sociais impostos pela mão hegemônica machista, sexista e misógina e, por isso, seu 

corpo ainda carrega marcas de um percurso sustentado por ideias naturalizadas. Neste sentido, 

a menstruação se apresenta, em diferentes situações, como uma barreira física e emocional 

devido aos tabus que lhe foram atribuídos. Uma vez que as imagens publicitárias foram, por 

muito tempo, a principal forma de exposição pública do tema, o diálogo aqui proposto as tem 

como chave de entrada para realizar trânsitos no campo dos Estudos de Cultura Visual. Para 

entender o imaginário popular, bem como as nuances que permeiam as ações daqueles que 

ocupam postos de poder, esta escrita conversou com visualidades produzidas por marcas de 

absorvente e de analgésicos que se propõem a aliviar as dores advindas das cólicas menstruais. 

Após a conclusão do primeiro capítulo, a pesquisa se aproxima das contravisualidades 

decorrentes da não aceitação dos discursos oficiais. O suporte de discussão está nas obras de 

artistas que, a partir da menstruação, provocaram reflexões sobre os sentidos que foram 

atribuídos ao corpo feminino. Já o terceiro capítulo realiza um contato com as experiências de 

mulheres e de um homem transexual que carregam em seus corpos lugar de fala em relação ao 

tema. Longe de chegar a uma conclusão final e de estabelecer verdades, o intuito desta busca 

está em provocar o deslocamento do olhar frente às visualidades às quais as pessoas são 

expostas e causar estranhamentos perante ditas normalidades. 

Palavras-chave: Corpo Feminino; Cultura Visual; Menstruação; Sexualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The main direction of this research is an approach of the visualities that operate on the 

menstruation senses. This clipping has to do with the cultural constructions that western society 

has undertaken over the centuries on the notions of gender and sexualities of the subjects. 

Official discourses are disseminated under the protection of different pedagogical forms that 

act, from the terminological perspective of Michel Foucault (1999), as a network of devices in 

order to control the behavior of society. The woman saw herself framed in social roles imposed 

by the sexist and misogynistic hegemonic hand, and her body still carries marks of a path 

sustained by naturalized ideas. In this sense, menstruation is presented, in different situations, 

as a physical and emotional barrier due to the taboos assigned to it. Once the advertisement 

images were, for a long time, the main form of public exposure of the theme, the dialogue 

proposed here has them as the entry point to carry out transits in the field of Visual Culture 

Studies. To understand the popular imagination, as well as the nuances that permeate the actions 

of those who occupy positions of power, this writing dialogued with visualities produced by 

absorbent and analgesic brands that propose to relieve the pains arising out from menstrual 

cramps. After the conclusion of the first chapter, the research approaches itself to the 

contravisualities resulting from the non-acceptance of the official speeches. The discussion 

support is in the works of artists who, from menstruation, provoked reflections on the senses 

that were attributed to the female body. The third chapter makes contact with the experiences 

of women and of a transsexual man who carry, in their bodies, place of speech in relation to the 

subject. Far from reaching a final conclusion and establishing truths, the aim of this search is 

to provoke the displacement of the gaze towards the visualities to which we are exposed and 

cause weirdities towards such normalities. 

Keywords: Female Body; Menstruation; Sexualities; Visual Culture.  
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Precisamos falar sobre sujeitos que sangram... 

... e que seja a partir dos Estudos de Cultura Visual, campo de investigação que nos 

permite mergulhar em nossas bagagens para compreender o espaço e a temporalidade em que 

estamos situados. Se o título que orna esta pesquisa traz consigo o termo “visualidades”, há um 

indicativo de que estamos permeados por estruturas mais complexas do que podem parecer à 

primeira vista. 

Apesar de concordar com o colega Juan Sebastián Ospina Álvarez, que defendeu sua 

tese de doutorado no ano de 2018 na mesma casa em que me encontro (Programa de Pós-

Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás), quando ele sugere a 

necessidade de falarmos de Culturas Visuais, no plural, prefiro manter o substantivo em sua 

forma singular durante esta jornada quando fizer menção ao campo. É que o termo já me traz a 

sensação de força no que se refere à sua capacidade de abraçar as pluralidades de vivências dos 

sujeitos. São diversos os hábitos, as identidades, as visualidades, as formas de apropriação e de 

experimentação e os lugares de fala e de poder que percorrem trânsitos sob a alcunha da área 

dos Estudos de Cultura Visual. Portanto, ainda que seja um campo adisciplinar, desejo tornar a 

leitura mais confortável e inclusiva àqueles leitores que não estão acostumados ao tratamento 

de disciplinas no plural e suas possíveis derivações criativas. Afinal, demorei um pouco para 

entender muitas terminologias (como, por exemplo, a diferença entre Estudos Visuais e Estudos 

de Cultura Visual) quando cheguei a este novo território também. 

Um dos principais méritos da Cultura Visual está na busca cíclica pela desconstrução 

de posicionamentos, o que consequentemente diz respeito a discursos proferidos por diversas 

instâncias. Entre tantas trilhas que poderiam me levar a discussões profundas sobre o 

comportamento humano entrelaçado a visualidades que ensinam e controlam, decidi me 

aventurar nalguma que pudesse preencher, ainda que momentaneamente, inquietações 

circunscritas no corpo em que nasci. O corpo de uma mulher. Um corpo negligenciado. Um 

corpo que precisa lutar todos os dias. Um corpo que teme andar sozinho nas quadras próximas 

de casa. Mas, apesar de todos os monstros, é um corpo que trilha ao lado dos lobos para abrir 

espaço na mata para aquelas que por ali passarão depois.  

Logo, o direito de ocupar um lugar de fala dentro da academia me fez enxergar a 

oportunidade de legitimar, por meio da investigação, movimentos relacionados aos 

comportamentos das mulheres diante dos sentidos que as visualidades podem propor sobre a 

menstruação. Entendo que o meio acadêmico não é decisivo quando se fala de legitimação, pois 

os diversos grupos possuem força para sustentar seus hábitos e comportamentos culturais sem 
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a necessidade de uma atitude salvacionista advinda de pesquisadores. No entanto, preciso 

admitir que tal espaço facilita a visibilidade da minha luta e eu não pude desperdiçá-lo.  

Quando se fala em menstruação, é comum as pessoas terem uma noção simplista do 

assunto, de tal modo a encará-la como mais uma eventualidade natural do corpo feminino. De 

fato, poderia assim sê-lo. Porém, na mesma intensidade em que o fenômeno biológico é visto 

de forma natural, as construções culturais, que aqui denomino na maior parte das vezes como 

“tabus”, foram naturalizadas a ponto de os sujeitos vivenciarem os discursos oficiais acerca da 

temática como algo natural. Ao internalizar as pedagogias culturais proferidas pelo imaginário 

popular, pelo Estado, pela Igreja, pela Escola, pela mídia, entre outros postos de poder, a mulher 

se viu encapsulada num rol de regras a fim de controlar suas formas de explorar as sexualidades 

ao longo da história.  

Para analisar como a reprodução de discursos acerca da menstruação produz sentidos 

na concepção do feminino apontando a potencialidade das pedagogias culturais como 

instrumento de controle das pessoas, o estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, básica e 

exploratória, tendo como técnica a pesquisa bibliográfica, documental e empírica. Como 

método de pesquisa, o estudo segue uma proposta indutiva, uma vez que parte da 

particularidade dos sentidos da menstruação no imaginário social (ancorado em discursos e 

visualidades que a tenham como foco) para chegar a uma apreensão da recepção desse 

acontecimento, por parte dos sujeitos que decodificam os conteúdos reproduzidos por diferentes 

instâncias culturais. As visualidades analisadas são inseridas no corpo do texto de acordo com 

o tamanho real fornecido pelas fontes, a fim de preservar tanto a intenção das marcas e das 

artistas quanto a qualidade das imagens.  

A linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação me permite vincular 

as pedagogias com que o sujeito entra em contato à forma com a qual ele entende as condições 

de gêneros e sexualidades possíveis de serem vivenciadas. Por isso o suporte teórico de autores 

da área dos Estudos de Cultura Visual (como William John Thomas Mitchell, Ricardo Campos, 

Fernando Hernández, Nicholas Mirzoeff e Gillian Rose, entre outros), conectado ao 

pensamento de autoras feministas (como Jessica Bennett, Suzan Bordo, Judith Butler, Muriel 

Dimen, Eve Ensler, Rosa Maria Bueno Fischer, Teresa de Lauretis, Guacira Lopes Louro, 

Emily Martin e Tania Navarro Swain) direciona discussões sem fim, além de me fazer recordar, 

em vários momentos, a importância de empreender recortes em diferentes contextos a fim de 

não tecer apenas minhas subjetividades.  

Uma vez que o campo dos Estudos de Cultura Visual é adisciplinar, ou seja, permite 

abordagens que não se limitam a códigos formais (os quais são enquadrados como disciplinas), 
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o contato com outras áreas de estudo é imprescindível para mergulhar na complexidade que as 

visualidades potencializam sobre o comportamento do sujeito. Assim, a abordagem 

foucaultiana, nascida nas Ciências Sociais, me acompanha durante todo esse trajeto. Também 

me proponho a encontrar com autores como Stuart Hall e Maya Angelou, além de conhecer a 

perspectiva de feministas em blogs, fora de uma perspectiva científica/acadêmica. 

Tenho orgulho de estar inserida num programa que incentiva a busca por autores e 

autoras latino-americanos. Afinal, é nesse sentido que nós, enquanto parte de uma sociedade 

sul-americana, temos a chance de nos libertar de uma perspectiva eurocêntrica e tida como 

universal. E, de fato, procuro identificar essas marcas que fizeram parte da minha formação 

inicial, ainda quando criança. No entanto, devo dizer que procuro refúgio em autores 

pertencentes à dita cultura hegemônica. Por exemplo, foi a partir da fala da feminista sueca Liv 

Strömquist que tive conhecimento sobre muitos fatos relacionados ao meu corpo que ainda não 

compreendia muito bem. Seria errôneo empreender uma caminhada sem expor etapas que me 

reposicionaram enquanto sujeito enquadrado em construções culturais que me foram impostas. 

Ademais, tenho o cuidado de não fazer um recorte de autores excessivamente particular, 

uma vez que isso poderia me levar a uma falta de atenção perante o coletivo. Por falar em 

coletivo, considero essencial uma abordagem interseccional a fim de atender a diferentes 

classes sociais, etnias, gêneros e sexualidades, e estabelecer uma relação horizontal com os 

sujeitos com os quais cruzo durante a construção (ou desconstrução) da escrita aqui proposta. 

Menarca é o primeiro fluxo menstrual do corpo feminino e designa o primeiro capítulo 

desta pesquisa, numa tentativa poética de relacionar a porta de entrada para os sucessivos ciclos 

menstruais à minha entrada nesta trilha investigativa. Como mencionado no resumo, as imagens 

produzidas por marcas de absorvente e de analgésico foram, por muito tempo, a principal forma 

de aparição em massa (de forma pública) em torno da temática. Claro, as escolas, a Bíblia e 

outras instâncias já tinham proferido normas de conduta para a mulher relacionadas à 

menstruação. No entanto, para discutir possíveis visualidades que os discursos poderiam 

suscitar no comportamento feminino, partir desse tipo de produção publicitária é o caminho que 

julgo providencial para adentrar nas questões de gêneros e sexualidades. Afinal, a mídia 

proposta pela publicidade é pedagoga atuante com outros dispositivos de controle, como melhor 

será abordado adiante. 

Diante de tal perspectiva, é importante frisar que o primeiro momento é uma 

aproximação de visualidades que advêm de estruturas de poder, o que leva à abertura de espaços 

para contestação, aos quais associo ao que Nicholas Mirzoeff (2016) designa como 

contravisualidades. Aqui, o objetivo é analisar imagens com conteúdo relacionado à 
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menstruação com o intuito de apreender tanto a atuação dos dispositivos de controle quanto os 

movimentos mobilizados pela sociedade ocidental frente a imposições ideológicas, tendo em 

vista a importância de um recorte temporal para compreensão do contexto de circulação. 

Isso nos leva à Menstruação, o segundo capítulo desta pesquisa. Após a Menarca, o 

corpo físico e o emocional da mulher passam por diferentes transformações. A Menstruação 

está presente de uma forma ou de outra durante a maior parte de sua vida. Digo de tal maneira 

porque nem todas as mulheres possuem um ciclo considerado regular (aquele que vem todos os 

meses). Mas, mesmo que uma mulher opte por tomar pílulas sem pausa para que o fluxo não 

desça, por exemplo, ela não deixa de estar na fase de sua vida em que a fertilidade é diretamente 

ligada a esse fenômeno. Encaro esse momento de transformações, descobertas e experiências 

como uma similaridade ao que artistas internalizam para, posteriormente, expressar um 

ativismo contravisual. Assim, o segundo capítulo suscita uma discussão a partir das 

contravisualidades provocadas por meio da arte que levam a menstruação ao patamar de 

reflexão frente às visualidades. A pesquisa bibliográfica continua como base, mas, agora, para 

a análise de performances e exposições artísticas que abordem o objeto da pesquisa, que é a 

menstruação. As artistas Evelyn Ruman, Casey Jenkins, Maria Torres, Mendes Auá e Carolina 

Ghigliazza Sosa são referências em exposições e performances artísticas que trazem o fluido 

menstrual como provocação (os materiais produzidos por essas mulheres podem ser acessados 

pela Internet). Tal etapa possibilita verificar a existência de uma possível resistência que se 

contrapõe às reproduções publicitárias expostas no primeiro momento da pesquisa. 

A metodologia se complementa com entrevistas estruturadas com grupo focal de oito 

participantes, a fim de se aproximar do comportamento resultante da recepção de signos 

advindos das pedagogias culturais que diferentes dispositivos exercem sobre o corpo da mulher, 

tendo em vista a possibilidade de interferência dos movimentos mobilizados pela sociedade em 

busca da resistência verificada no momento anterior. Eis que me aproximo da Menopausa, 

momento que não indica fim, mas aponta maturidade para desconstruir a menstruação em 

contato com outros sujeitos. O sentido que atribuo à palavra “menopausa” tem a ver com o 

estágio da pesquisa: um momento posterior a diversas descobertas, o que não significa que a 

menopausa como fase biológica do ciclo menstrual das mulheres seja o foco da discussão.  

Procuro por mulheres que menstruam, pelas que já menstruaram e por aquelas que não 

têm fluxo, até porque estas passam pelo julgamento de uma sociedade que aponta o papel de 

mãe como preponderante na vida de uma mulher. Também sinto preocupação em encontrar 

alguém que nasceu no corpo biológico feminino com o qual não se identifica. Por isso, convido 
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um participante transexual para participar das entrevistas. Para quantas pessoas soa estranho 

ouvir que há homens que menstruam? Por que é estranho?  

A fim de estabelecer uma relação horizontal, após entregar às oito pessoas entrevistadas 

as perguntas norteadoras e que me instigaram a pesquisar sobre a menstruação, deixo-as livres 

para mudá-las e tecer seus argumentos fora do que propus. Apesar da experiência que antecede 

à Menopausa, a troca com o outro é vital para estabelecer mudanças concretas no meio social. 

Por isso, também compartilho as minhas vivências em relação à menstruação, afinal, a 

exposição da minha subjetividade pode abrir oportunidades para mais diálogos até mesmo 

depois desta escrita. O que essa etapa tem de mais bonito? O imprevisível.  

A escolha da metodologia se deve à necessidade de entender como operam as 

tecnologias dos dispositivos produtores de imagens e discursos sobre o corpo da mulher e como 

os sentidos produzidos pelos mesmos têm afetado, por meio da linguagem prioritariamente 

visual, a concepção que as mulheres têm de si mesmas e de seu processo fisiológico.  

Em síntese, a bibliografia é âncora para compreender, historicamente, a trajetória dos 

dispositivos de controle. A análise de produções publicitárias em diferentes contextos serve 

como meio de investigação para se aproximar daquilo que pode ou não ser visto em 

determinado momento. Consequentemente, a reação das mulheres artistas é um caminho para 

se pensar as condições que tanto a sociedade como um todo quanto os Estudos de Cultura Visual 

entregam para uma desconstrução dos sentidos internalizados ao longo dos anos. As entrevistas 

auxiliam no indicativo prático de como as diferentes visualidades operam sobre o 

comportamento das mulheres em seu período menstrual.  

A abordagem foucaultiana tem como intuito desenvolver percepções específicas acerca 

dos dispositivos de controle. Logo, instâncias de poder e de recepção podem ser confrontadas 

a partir de uma aproximação de sujeitos que vivenciam esses conflitos pertinentes à construção 

de suas identidades sexuais. Aliás, se há um olhar hegemônico que desfere discursos através de 

diferentes dispositivos e vozes que eclodem em meio à opressão, quais sentidos da questão 

menstrual podem ser observados na produção de efeitos sobre a concepção do feminino? 

Antes de pegar a primeira trilha, deixo alguns conceitos que servem como placas de 

direção para seguir viagem: dispositivo (Michel Foucault), visualidade (Nicholas Mirzoeff), 

contravisualidade (Nicholas Mirzoeff), performatividade (Judith Butler) e atos performativos 

subversivos (Judith Butler). 

Façamos uma boa viagem! 
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CAPÍTULO 1 – MENARCA 

Me.nar.ca 

[substantivo feminino] 

Primeiro fluxo menstrual de uma mulher  

(HOUAISS, 2010, p. 514) 

 

 

Figura 1. Anúncio “Evitar acidentes é dever de todas” da marca Intimus 

Fonte: Revista Atrevida. 1995. 1 fot., color. 745 cm x 990 cm.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anúncio publicitário da marca Intimus. Disponível em: 

http://www.propagandaemrevista.com.br/propaganda/922/. Acesso em: 22 jan. 19. 
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Figura 2. Capa da Página Intimus no Facebook “Emotiva – Menstruada ou não, ela pode” 

Fonte: Facebook. 2018. 1 fot., color. 660 cm x 244 cm.2 

Além da definição proposta pelo dicionário Houaiss (2010), também é possível 

relacionar o significado de menarca com a origem de uma série de sentidos construídos em 

torno do corpo de uma mulher. Não me refiro apenas à premissa de que com a primeira 

menstruação a possibilidade de gerar um filho se concretiza. Uma série de tabus foi construída 

e estabelecida como verdade e a associação da menstruação com sentidos negativos repercutem 

até hoje na imagem que homens e mulheres têm acerca tanto desse acontecimento quanto do 

comportamento do sujeito feminino de modo geral. 

A marca de absorvente Intimus veiculou o anúncio acima (figura 1) através da Revista 

Atrevida, cujo público-alvo é de mulheres brasileiras e adolescentes, em julho de 1995. O tom 

publicitário utilizado ao longo do texto, que ocupou uma página inteira, deixa evidente a 

necessidade de as mulheres estarem atentas ao escolher absorventes que possam garantir 

segurança e confiança. Esse fato fica perceptível em trechos como “... eles passaram a ser finos, 

confortáveis e ainda mais seguros...” e “são suas exclusivas barreiras laterais que dão mais 

segurança contra os vazamentos, até nos dias de maior fluxo” para caracterizar as qualidades 

atribuídas ao absorvente da marca. Em relação a quem e ao que a mulher precisa se sentir segura 

durante seu período menstrual? O absorvente vai protegê-la de qual ameaça? Seria contra o 

sangue? Afinal, é justamente esse fluido da menstruação que carrega o sinal da vergonha.  

A desenhista de histórias em quadrinhos e cientista política Liv Strömquist (2018), em 

sua obra “A Origem do Mundo – Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva VS. O 

Patriarcado”, faz uma comparação do sangue menstrual com o vinho tinto. Se há uma situação 

                                                           
2  Página do Facebook da marca Intimus. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Intimus/photos/a.378654068822385/1976902778997498/?type=3&theater. Acesso 

em: 22 jan. 19. 
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em que alguém derruba Sangue de Boi no sofá, não é comum descrevê-la como “insegura” ou 

“desprotegida”. No entanto, se é o sangue proveniente da menstruação que mancha o mesmo 

local, a situação já não é vista de modo natural (ainda que o ciclo menstrual seja algo 

completamente vinculado ao biológico e à natureza do corpo feminino). Nesse sentido, 

Strömquist, ao mesmo tempo em que aborda a questão menstrual, faz uma breve alusão ao fato 

de o trabalho doméstico ser vinculado à imagem da mulher ao dizer às leitoras que “[...] o medo 

que você tem quando está menstruada não tem a ver com a realização obrigatória de afazeres 

domésticos não renumerados, como a limpeza de tecidos, mas tem a ver com a revelação de 

que você está menstruada” (STRÖMQUIST, 2018, p. 101). 

 

1.1 Um olhar sobre o aprendizado do sujeito 

Boa parte do comportamento das mulheres em relação à menstruação se deve às 

pedagogias culturais que circularam (e ainda circulam) em meio à sociedade através de 

diferentes dispositivos. Como o foco da minha dissertação está nas possíveis formas que as 

visualidades operam sobre os sentidos da menstruação, faz-se necessário entender como são 

autorizados os discursos que a permeiam.  Para compreensão destes, é relevante observar “quem 

pode dizer o que está sendo dito, que posição deve ocupar o sujeito que enuncia, de que lugar 

ele fala, a que campo dos saberes ele pertence, com que outros enunciados ele se relaciona, e 

assim por diante” (FISCHER, 2001, p. 586). 

[...] os discursos ordenam as interpretações do mundo de acordo com os 

interesses das instituições e os sistemas nos quais estas operam e instituem as 

normas em cada sociedade. Estes são definidos e espalhados, normalmente, 

pelos líderes de sistemas patriarcais em nome das instituições conservadoras. 

(ÁLVAREZ, 2018, p. 19). 

Sob essa ótica, essas pedagogias funcionam como dispositivos, conceito este visto sob 

a ótica de Michel Foucault (1999), o qual aponta a existência de regras provenientes de diversos 

dispositivos de controle para que haja uma ordem estabelecida. Os mesmos podem ser 

entendidos como 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos. (FOUCAULT, 2001, p. 244). 

A partir dessa perspectiva terminológica de Foucault (1999), os dispositivos articulam 

a produção de identidades através do funcionamento de uma rede que opera tecnologias 

advindas da ordem da Igreja, do Estado e da Escola, entre outros, exercendo, estrategicamente, 
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uma relação de poder ancorada em discursos oficiais. Entre estes estão as pedagogias da 

sexualidade, que orientam corpos a se portarem numa divisão binária (homem e mulher) a partir 

de um “plano de ensino” construído por essas instituições. Elas parecem possuir funções 

específicas que fazem parte de uma força-tarefa, cuja missão é educar a sociedade segundo 

princípios capazes de manter a ordem (LOURO, 1999). 

Dentro dessas concepções, é válido mencionar que o ser humano é educado para ser 

capaz de se reconhecer como sujeito de uma sexualidade. A construção dessa noção é um 

empreendimento das formas de subjetivação que o constituem, as quais podem tomar as mais 

diferentes configurações, cooperando para produzir formas de vida e de organização social 

distintas e mutantes (MANSANO, p.114, 2009). Provém daí o entendimento, em alguns textos 

de Foucault, de que o indivíduo moderno, enquanto sujeito, se constitui como alguém preso a 

sua própria identidade pela consciência de si ou, para ficar mais claro, por uma identidade que 

lhe é atribuída como própria (FONSECA, p. 18, 1994). 

O poder está em toda parte; não porque engloba tudo e sim porque provém de 

todos os lugares. E "o" poder, no que tem de permanente, de repetitivo, de 

inerte, de auto-reprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir de 

todas essas mobilidades, encadeamento que se apoia em cada uma delas e, em 

troca, procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser nominalistas: o poder não é 

uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns 

sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 

sociedade determinada. (FOUCAULT, 1999, p.88). 

Como diria Thomas Laqueur (2001), os discursos que interpretam as questões ligadas 

ao corpo, o que diz respeito ao sexo e às sexualidades, estão além de descobertas reais ou 

supostas por um “laudo médico”. Aliás, os saberes científicos também estão atrelados a essa 

força-tarefa no sentido de produzir e sustentar discursos que sejam culturalmente relevantes e 

politicamente importantes. “O sexo [...] é situacional; é explicável apenas dentro do contexto 

da luta sobre gênero e poder [...] e o corpo tão profundamente ligado aos significados culturais 

que não é acessível sem mediação” (LAQUEUR, 2001, p. 23). Foucault (1999), inclusive, 

reforça que a sexualidade é um dispositivo histórico3. 

Todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que, 

frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas 

hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e 

                                                           
3 É importante mencionar que, ainda que esta escrita possua uma abordagem foucaultiana, os argumentos de 

Michel Foucault são limitados devido à sua falta de especificidade ao sujeito feminino quando discute assuntos 

pertinentes às sexualidades. “(...) ao pensar o gênero como produto e processo de um certo número de tecnologias 

sociais ou aparatos biomédicos, já está indo além de Foucault, cuja compreensão crítica da tecnologia sexual não 

levou em consideração os apelos diferenciados de sujeitos masculinos e femininos, e cuja teoria, ao ignorar os 

investimentos conflitantes de homens e mulheres nos discursos e nas práticas da sexualidade, de fato exclui, 

embora não inviabilize, a consideração sobre o gênero”. (LAURETIS, 1987, p. 208-209). 
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práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias disponibilizam representações 

divergentes, alternativas, contraditórias. (LOURO, 1999, p. 19). 

Guacira Lopes Louro (1999) afirmou que essa “pedagogia é muitas vezes sutil, discreta, 

contínua, mas, quase sempre, eficiente e duradoura” (LOURO, 1999, p. 13). Ela se aproxima 

por meio do sacramento das penitências, das leis, dos livros didáticos, dos saberes populares, 

entre outros discursos normativos. Logo, os meios de comunicação, como aponta Rosa Maria 

Bueno Fisher (2001), também atuam como lócus privilegiado de informação e até mesmo de 

educação das pessoas num processo de subjetivação que implica na constituição da identidade, 

como disse há pouco. De acordo com a linha de raciocínio da autora, é possível analisar o 

anúncio da marca Intimus como um dispositivo pedagógico da mídia e a revista é a responsável 

por mediar a produção e a circulação de uma série de “verdades” sobre como uma moça deve 

se preocupar com os “riscos” que seu fluxo menstrual provoca. Afinal, como diria Louro 

(1999), o cinema, a televisão, as revistas e a publicidade exercem suas próprias pedagogias 

acerca das sexualidades.  

É possível dizer que as pedagogias da sexualidade fazem parte das relações vividas no 

território das pedagogias culturais. Estas dizem respeito às trocas sociais que proporcionam a 

construção de subjetividades e que acontecem em contextos formais e informais de educação. 

Ou seja, as relações entre sujeitos e discursos disseminados pelos dispositivos são processos 

que ensinam e educam num local compreendido entre a mídia e o sujeito, que é a cultura 

(ÁLVAREZ, 2018). Por isso, a vivência das sexualidades é um resultado desse processo 

cultural e pode se modificar constantemente, ainda que os discursos legitimem algumas 

identidades e condenem, de forma velada ou não, outras.  

As pedagogias culturais e outras abordagens pedagógicas que têm surgido a 

partir destas como a pedagogia da cultura visual não visam focar seu trabalho 

nas imagens visuais, nem na melhor maneira de inserir a arte-educação nos 

contextos atuais, mas principalmente modificar a forma como a partir das 

visualidades e dos momentos de troca os sujeitos se transformam, se 

articulam, se projetam. (ÁLVAREZ, 2018, p. 230). 

Para compreender melhor as questões de gêneros e sexualidades sob a perspectiva das 

pedagogias culturais, é viável analisar as estruturas envolvidas nessas relações. Para tal, volto 

para a discussão das visualidades que trouxe há pouco. A moça da figura 1 é um modelo a ser 

seguido pelas outras mulheres. Ela transparece higiene, sorri e faz a escolha correta de 

absorvente para não correr o risco de ter sua menstruação perceptível (o que a Intimus chama 

de “acidente”), nem mesmo com o uso de uma roupa branca. Fica subentendido que a pessoa 

que entrar em contato com esse anúncio deve internalizar o medo de se parecer com o “tipo de 

mulher” (o tipo que representa perigo para a ordem estabelecida, já que não se preocupa em se 
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orientar de acordo com os padrões) desleixada que expõe seu corpo ao risco de “acidentes” 

durante o período menstrual. Uma vez que a marca anuncia que há um dever, por parte do 

sujeito feminino, de eliminar um acontecimento fatídico em relação ao seu sangue menstrual, 

ela espera que esse público simplesmente tenha uma reação semelhante ao pensamento “eu não 

quero ser esse tipo de mulher”. Dessa forma, 

o dispositivo pedagógico da mídia [...] produz formas particulares de 

subjetivação da mulher, colocando em jogo enunciados de vários campos de 

saber e poder, através de estratégias de linguagem que expõem o ‘feminino’ 

em suas diferenças [...] ao mesmo tempo em que o definem como um 

“diferente” que deve ser tornado público e controlado, numa tensão 

permanente entre universais de gênero secularmente preservados e rupturas 

que buscam afirmar-se como resistência. (FISCHER, 2001, p. 597). 

Meu intuito não é tomar esse anúncio como uma documentação fiel da era vivenciada 

na época de sua publicação4. Entretanto, sua veiculação numa revista voltada para meninas que 

estão começando a compreender suas sexualidades (o que engloba o comportamento frente aos 

ciclos menstruais) não parece obra do acaso. Isso torna possível falar de um dispositivo de 

controle sobre a sexualidade delas, em que as imagens podem funcionar como peças nessa 

engrenagem. “A publicidade não inventa coisas; seu discurso, suas representações, estão 

sempre relacionados com o conhecimento que circula na sociedade. Suas imagens trazem 

sempre signos, significantes e significados que nos são familiares” (SABAT, 2001, p. 12). As 

diferentes formas de discurso são introduzidas em diferentes estágios da constituição do sujeito, 

para que este crie uma bagagem a ser aproveitada de acordo com os interesses das estruturas de 

poder. 

 

1.2 Algumas possíveis visualidades da menstruação  

De forma sutil, uma cartilha é embutida dentro dos espaços textual e imagético da figura 

1. A imagem sugere alguns aspectos que podem ser associados aos padrões que se espera de 

uma mulher5 durante a menstruação. O sorriso forçado da modelo é passível de uma leitura 

imperativa da publicidade “sorria, mesmo que não seja a sua vontade agora”.  Amigos, colegas 

de trabalho e familiares estão por perto para avaliar se esses conteúdos estão sendo incorporados 

corretamente por “suas mulheres”. Eles não deixam de tomar nota quando sentem alteração 

                                                           
4 Meu objetivo é promover algumas reflexões ao relacionar a visualidade proposta a conceitos apreendidos, 

majoritariamente, no campo dos Estudos de Cultura Visual. Tem a ver com as características do rizoma de Deleuze 

e Guatarri (2011), uma vez que os caminhos de análise desta escrita podem apresentar direções movediças e com 

abdicação de começo e fim. 
5 Uma mulher inserida na narrativa hegemônica ocidental.  
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emocional ou de humor (o que chamam, quando associado à disciplina feminina, de histeria) e 

já pronunciam provocações como “tá de TPM?” ou “tá precisando namorar mais, hein?”.  

Tal como afirma Lacan, o desejo que a imagem desperta em nosso olhar é 

exatamente aquilo que não pode mostrar. Tal impotência é o que lhe confere 

seu poder específico [...] O que as imagens querem de nós, o que falhamos em 

dar-lhes, é uma ideia de visualidade adequada a sua ontologia [...] Elas apelam 

a modelos de imagens "semióticos" ou "discursivos" que as revelam como 

projeções da ideologia, tecnologias de dominação às quais a crítica atenta deve 

resistir. (MITCHELL, 2015, p. 179-186). 

Os Estudos de Cultura Visual são um território que trata “a visão como uma construção 

cultural aprendida e cultivada e não somente concedida pela natureza” (MITCHELL, 2002, p. 

3) e, por isso, a visualidade representada na figura 1 não escapa à noção de que há uma operação 

de sentidos por trás de sua construção. Para além da intenção de vendas da marca, dispositivos 

de controle já orquestraram, em momentos anteriores, moldes de conduta que devem ser aceitos 

e incorporados no meio social. Se existe um desejo latente de interpretação, ele não está na 

imagem, mas, sim, adormecido dentro de quem a observa a ponto de transformá-lo numa 

visualidade. Assimilar, ainda que passivamente, as regras do jogo social impostas aos 

comportamentos das mulheres parece um processo natural, quando, ao contrário, foram 

ensinadas no decorrer do percurso histórico. 

Por isso, é completamente viável falar não apenas de dispositivos de controle, mas, 

também, rememorar o que Foucault (1987) chama de dispositivos de disciplina. Estes 

“fabricam” indivíduos e se configuram através de uma técnica específica de um poder que os 

toma ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício (FOUCAULT, p. 

195, 1987). Em diferentes instâncias sociais há olhares vigilantes capazes de verificar 

comportamentos desviantes. Antes, no momento de escrita de Foucault, era possível vincular 

instituições como o Estado, a Escola e o Hospital, por exemplo, como esferas construídas e 

organizadas perante os três recursos para o bom adestramento do sujeito: a vigilância 

hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. No século 21, momento da minha escrita, a 

mídia pode ser facilmente posta como parte integrante dessa maquinaria de controle. 

Ao mesmo tempo em que se utilizam de discursos normalizadores, revistas, jornais, 

programas televisivos, entre outros meios, classificam e expõem sujeitos de mau 

comportamento como forma de naturalizar o bom comportamento oficializado pelas estruturas 

de poder e codificam posturas adequadas (como a da modelo da figura 1). Por consequência, o 

regulamento apropriado ao corpo e às sexualidades femininas é cobrado não apenas por grandes 

instâncias: homens e mulheres “de bem” são fiscalizadores de mulheres desviantes. No entanto, 

há que se ter a noção de que  



13 
  

 

[...] a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a expiação, 

nem mesmo exatamente a repressão. Põe em funcionamento cinco operações 

bem distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos 

singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, 

espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os 

indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto [...] 

A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os 

instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza. (FOUCAULT, p. 207, 

1987). 

 É a partir do conhecimento acerca das individualidades dos sujeitos que o poder se 

constitui como força e produz realidades, campos de objeto e rituais da verdade, o que leva às 

naturalizações sociais sobre comportamento (FOUCAULT, p. 218, 1987). 

Ainda nessa lógica, porém, caminhando por outros territórios, se o conceito de 

heterotopia de desvio6 (FOUCAULT, 2015) puder ser apropriado no estudo de gênero e 

sexualidades, é possível pensar numa construção de espaço de relações sociais (e não físicos, 

como na teoria de Foucault) em desacordo com as normas naturalizadas e produtivas da 

sociedade, o que provavelmente geraria estranhamentos. Por exemplo, por que é incomum 

associar os picos de raiva de um sujeito masculino durante seu expediente a sua possível vida 

sexual paralisada? E, sobre a questão produtiva, por que as mulheres em seus ambientes de 

trabalho são frequentemente vistas como os sujeitos ideais para redigirem atas e anotações em 

reuniões? Ora, parece mais viável para a manutenção do homem no poder e nos locais de fala 

mais visibilizados não se ocupar com essas tarefas para poder aproveitar o espaço impondo suas 

ideias junto à equipe e ser lembrado posteriormente por esses momentos vocalizados.  

A jornalista e feminista estadunidense Jessica Bennett (2018), atenta a esse tipo de 

situação paralisante na carreira de muitas mulheres, transcreve o conselho “não permita que 

sempre te coloquem para fazer a ata das reuniões. Senão, você vai continuar transcrevendo a 

tarde toda enquanto os outros estão se adiantando na tarefa em função da qual a reunião foi 

convocada” da editora da Cosmopolitan, Helen Gurley Brown, em seu livro “Clube da Luta 

Feminista – Um Manual de Sobrevivência (Para Um Ambiente de Trabalho Machista)”. 

Strömquist (2018) ainda contribui ao dizer que “ninguém escreveu relatórios de pesquisa 

argumentando que mulheres com TPM brigam demais com seus filhos e, portanto, seria melhor 

que os homens ficassem em casa com os filhos e as mulheres saíssem para trabalhar” 

(STRÖMQUIST, 2018, p. 125). Caso isso acontecesse, não provocaria estranhamentos no 

espaço de relações sociais já tão bem fixadas e ordenadas?  

                                                           
6 Michel Foucault desenvolve o conceito de heterotopia de desvio para explicar a confluência dos espaços na 

sociedade. 
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E por falar em estranhamento, ao observar a paleta de cores escolhida para a produção 

do anúncio não é possível perceber algum vestígio dos tons vermelhos da menstruação. Daí 

vale deixar registrado que tabu, segundo uma das definições dadas pelo dicionário da língua 

portuguesa Houaiss, é o “que não pode ser usado, feito, tocado ou pronunciado, por crença, 

respeito ou pudor” (HOUAISS, 2001, p. 740). Interessante observar a conivência entre os 

ocupantes do espaço de poder que, cordialmente, respeitam e ocultam aquilo que poderia ser 

um desvio do discurso oficial. Digo isso pelo fato de o mesmo dicionário trazer também a 

definição de que o tabu é “uma proibição religiosa, social ou cultural de certo comportamento, 

gesto ou linguagem” (HOUAISS, 2001, p. 740). Então, que discurso oficial é esse e de onde 

vem? Por que várias sociedades e/ou culturas incorporaram a noção de que o fluxo menstrual 

deve ser mantido em sigilo? 

Antes de tentar responder a essas inquietações, também é interessante abordar o tabu 

como algo fora de cena e, portanto, obsceno. 

O verbete obsceno, de origem latina, refere-se ao que é vulgar, indecente, sem 

pudor, e, por isso mesmo, ofensivo [...] A expressão fora da cena também 

qualifica aquilo que não deve ser trazido à presença da audiência, que deve 

ser ocultado – eventualmente até mesmo apagado – não só do campo da visão, 

como também da memória. (MARTINS, 2014, p. 761-762).  

Para conviver em sociedade, o corpo deve ser limpo e abstrato. Portanto, ao ser colocada 

como um tabu, a menstruação deve permanecer na condição de obscenidade. Daí vem o 

silenciamento sobre as questões que a envolvem, a precariedade de informações relacionadas à 

saúde e aos meios de contenção para o período menstrual, o afastamento da mulher de 

atividades rotineiras fora do lar, o corpo feminino colocado como doente, entre outras 

problemáticas que ainda serão alvo de discussão nesta escrita. 

De volta às indagações, vale confrontá-las observando o livro de Levítico, o qual 

reservou uma boa parte de seu conteúdo para descrever o quão impura é a menstruação:  

19 Mas, quando a mulher tiver fluxo de sangue, e seu fluxo estiver em seu 

corpo, estará afastada por sete dias, e qualquer um que a tocar será imundo até 

a noite. 20 E tudo aquilo sobre o que ela se deitar enquanto estiver menstruada 

será imundo; e também tudo aquilo sobre o que se assentar será imundo. [...] 

24 E se qualquer homem se deitar com ela, e sua menstruação estiver sobre 

ele, imundo será por sete dias; e também toda a cama sobre que ele se deitar 

será imunda. [...] 28 Porém, quando sarar de seu fluxo, contará sete dias, e 

depois será limpa. 29 No oitavo dia, tomará consigo duas rolas, ou dois 

pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta do Tabernáculo de reunião; 30 e o 

sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado, e outro para holocausto; e a 

purificará o sacerdote diante do SENHOR do fluxo de sua impureza.  (BÍBLIA 

SAGRADA, 2009, p. 143). 
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Segundo esse discurso bíblico, durante o ciclo de sete dias a mulher alastra impureza 

em tudo o que toca e por onde passa. Nem mesmo o corpo imaculado do homem está livre do 

pecado da menstruação. Após a contagem desses dias, a Igreja abre suas portas para dar à 

mulher a oportunidade de ser purificada. 

O número sete possui significado particular no contexto cristão, haja vista que Deus 

criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. É o fim de um ciclo perfeito. No entanto, é 

notável a autoridade registrada em palavras que resumem o ciclo menstrual num decurso de 

tempo pré-estabelecido sem um adequado conhecimento biológico do corpo feminino, o que 

indica mais um episódio em que a religião desfere suas normas sem fundamento. De onde vem 

a certeza de que o sangue menstrual obedece a esse ciclo? Todas as mulheres são colocadas 

num único balaio e as suas particularidades são ignoradas quando se impõe, de forma 

generalista, que elas se encaixem na perfeição cristã. Aliás, esse caminho é necessário para que 

elas passem da impureza para a limpeza e, assim, possam viver os outros dias do mês sob as 

bênçãos do Senhor. 

Essa passagem aponta algumas nuances passíveis de análise para compreensão das 

origens dos tabus relacionados à menstruação, bem como a atuação da Igreja e do Estado sobre 

o corpo social, o que leva ao que Michel Foucault conceituou como poder pastoral ao se referir 

“ao fato de que o Estado moderno ocidental integrou, numa nova forma política, uma antiga 

tecnologia de poder, originada nas instituições cristãs” (FOUCAULT, 2010, p. 236). Entre as 

características do poder pastoral está a possibilidade de assegurar a "salvação" das pessoas neste 

mundo a fim de manter a ordem na sociedade. Isso se trata de uma adaptação feita pelo Estado, 

dado que a Igreja prometia a salvação da alma no outro plano espiritual. No entanto, um ponto 

peculiar é a confissão, ou sacramento da penitência, em que ao se submeter ao confessionário 

o sujeito revela detalhes íntimos de sua vida privada para o padre. Por conseguinte, a Igreja tem 

noção do que está acontecendo dentro dos lares e não é improvável que isso seja repassado a 

outros postos de poder, para não falar diretamente do Estado, a fim de exercer a já mencionada 

força-tarefa em busca do controle sobre as pessoas. “Esta forma de poder não pode ser exercida 

sem o conhecimento da mente das pessoas, sem explorar suas almas, sem fazer-lhes revelar os 

seus segredos mais íntimos. Implica um saber da consciência e a capacidade de dirigi-la” 

(FOUCAULT, 2010, p. 237).  

Quando, a partir do Livro de Levítico, a Bíblia Sagrada aponta a necessidade de a 

mulher, ao fim de seu fluxo menstrual, se dirigir ao Tabernáculo, consigo ler o mesmo que 

“mulher, conte-me mais sobre sua vida fértil”, e associo isso diretamente ao controle sobre a 

taxa de natalidade aliada às necessidades de produção de cada época. Aliás, será que a 



16 
  

 

menstruação, especialmente quando essa passagem bíblica foi escrita, precisava ser mal vista 

devido ao fato de ser um sinal de que a mulher não estava grávida, contrariando interesses 

maiores? Tal questionamento pode ser pertinente quando Strömquist (2018) pesquisa sobre a 

menstruação na Idade da Pedra e percebe que ela era considerada pela humanidade uma 

manifestação de poderes divinos.  

Quando as religiões mais patriarcais surgiram, elas obviamente não queriam 

que a menstruação tivesse qualquer forma de status religioso e competisse 

com o divino masculino. Talvez seja por isso que há uma agressão tão forte 

contra a menstruação em muitos textos religiosos patriarcais. 

(STRÖMQUIST, 2018, p. 109). 

O que se sabe é que em alguns contextos da Grécia Antiga o corpo da mulher deveria 

estar voltado para funções relacionadas à obediência e à fidelidade aos seus pais e maridos, bem 

como à reprodução. E com o período renascentista o corpo sadio era valorizado, porque poderia 

ser subserviente ao Estado (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011, p. 25-27). Em ambos os 

momentos, a reprodução humana estava sob os olhares vigilantes das autoridades. Emily Martin 

(1987) reforça essa continuidade ao apontar na obra "The Woman in the Body - A Cultural 

Analysis on Reproduction" o quão a fertilidade esteve ligada, no século 19, à produção fabril, 

o que implica nas ideias (ou necessidades) correntes na sociedade em dado período. As 

mulheres tinham como obrigação manter seu papel social e, consequentemente, estarem atentas 

ao bom funcionamento do sistema "cérebro-hormônios-ovários". 

O bom andamento do sistema tem como resultado a produção de novos seres 

humanos. E qualquer evento que fuja a este objetivo implica uma 

desvalorização. É o caso da menstruação e da menopausa. Segundo Martin, 

tal como é descrita em textos médicos e em livros populares, a menstruação 

aparece como uma falha na produção. Todo o sistema estava preparado para 

gerar um novo produto e se isto não aconteceu é devido a algum tipo de falha. 

Já a menopausa é definida como o momento do término da produção, quando 

as máquinas já estão cansadas e começam a apresentar defeitos até que, 

finalmente, cessam de funcionar. (ROHDEN, 1998, p. 132). 

Ainda sobre a passagem bíblica citada acima, é possível associar as rolas e os pombos 

com a paz (controle). O anúncio veiculado pela marca Intimus também parece se armar dessa 

mesma conotação através do figurino branco da modelo. Não apenas as vestes são brancas, mas 

também os acessórios. Talvez haja uma forte ligação com o desejo patriarcal de que a histeria 

da mulher deva ser controlada e que os surtos não deixem transparecer a virulência do seu ciclo 

menstrual. Ao mesmo tempo a passividade, a concordância, a suavidade e os trajes brancos 

podem remeter à pureza que se espera de uma “mulher de princípios”. Tudo em conformidade 

e sob controle. Isso também pode ser analisado na mesma passagem bíblica, porém, alguns 

versículos depois: “18 Qualquer um que dormir com uma mulher menstruada, e descobrir sua 
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nudez, descobrindo a fonte de seu fluxo, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão 

cortados do meio de seu povo” (BÍBLIA SAGRADA, 2009, p. 149). Tal passagem está em um 

capítulo em que alguns versículos indicam que a punição aos atos tidos como imorais está em 

expulsar o pecador do meio do seu povo. Moisés revela os discursos de Deus no livro de 

Levítico e a predominância do discurso está na história da criação. Logo, é marcada a 

importância dada ao desejo de viver entre os homens e esta convivência é possível somente 

àqueles que se mantiverem longe dos pecados e das impurezas. 

Uma vez integrado o poder pastoral, a forma de poder no Estado Moderno Ocidental se 

torna tanto individualizante quanto totalizadora (FOUCAULT, p. 236, 2010). A fim de 

estabelecer uma dada ordem familiar em harmonia com os interesses do Estado, as especulações 

em torno das sexualidades continuam como alvo de vigília principalmente a partir do século 

18, quando  

Através da economia política da população forma-se toda uma teia de 

observações sobre o sexo. Surge a análise das condutas sexuais, de suas 

determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o econômico. 

Aparecem também as campanhas sistemáticas que, à margem dos meios 

tradicionais — exortações morais e religiosas, medidas fiscais — tentam fazer 

do comportamento sexual dos casais uma conduta econômica e política 

deliberada. (FOUCAULT, p. 28, 1999). 

O exame minucioso do comportamento das pessoas através da confissão toma novas 

formas. Ao incorporar o poder pastoral, o Estado parte da premissa de que a salvação do sujeito 

está na promoção da saúde e do bem-estar (FOUCAULT, 2010) e o seu interesse maior está na 

produção e manutenção de filhos para a nação. A partir de um recorte no contexto brasileiro, 

porém aplicável também a outros ambientes situacionais, é possível enxergar essas nuances 

quando o médico ganha para si a confiança que a família costumava depositar no padre durante 

o período colonial. Então, no lugar das confissões, havia visitas médicas periódicas para 

averiguar a higiene do lar. E, claro, “o ciclo anti-higiênico nutria-se de seus próprios efeitos e 

tinha, na mulher, seu pivô” (COSTA, p. 118, 2004).  

A mulher e a criança figuravam como as personagens centrais no tratamento 

das questões de ordem higiênica, o que pode ser observado na recorrência de 

temas como a gravidez, o aborto, o aleitamento, a mortalidade infantil, a 

educação da mulher e da criança [...] o médico passava a opinar sobre tudo o 

que dissesse respeito à mulher: desde os aspectos relacionados a sua 

constituição física e mental até a conveniência do vestuário e dos hábitos da 

moda [...] para a sua saúde. O médico penetrava o espaço familiar e, através 

do estabelecimento da confiança e de um contato mais íntimo com a mulher 

iria tentando modificar, aos poucos, o perfil das relações familiares. (ENGEL, 

p. 43-44, 1989). 
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 A menstruação irregular, a histeria, o desinteresse em amamentar a criança, o desejo 

sexual além do objetivo de procriação e a pretensão a algum tipo de autonomia eram fatores 

que justificavam uma medicalização. A mulher que insistia nesses comportamentos desviantes 

era tida como doente. Ademais, a manutenção do sujeito feminino no lar destinada ao amor 

filial e ao consumo de serviços médicos (COSTA, p. 255, 2004) era pautada basicamente na 

constatação de que o corpo da mulher e os seus sentidos eram mais fracos quando comparados 

aos do homem, o que leva à colocação daquele como doente (historicamente) para interesses 

de controle exercido por múltiplas instituições. 

De volta às leituras proporcionadas pela passagem de Levítico, "cortar ao meio" condiz 

a um isolamento social justificado pelas práticas mal vistas pela cristandade. Dormir com uma 

mulher menstruada é uma falta contra a família. O conhecimento da origem do fluxo de sangue 

menstrual é alvo, no texto em questão, de punição. O fato de a mulher ser coibida de ter contato 

com a sua própria vulva também serve como indício dos tabus acerca da menstruação. Afinal, 

foi construído o risco do castigo em torno dela. A naturalidade em conhecer o corpo feminino 

teria sido adiada para que o princípio de Gênesis 1, ligado ao desejo de viver entre os homens, 

pudesse ser preservado. Por que a intenção desse discurso é naturalizar essas relações sociais, 

mas, contraditoriamente, insiste em tornar pecaminoso quando elas se aprofundam em 

"excesso"? 

Da parte daqueles que desfrutam dos instrumentos, do poder, da legitimidade 

para forjar discursos sobre a realidade, deparamo-nos com interesses, 

objetivos e funções diferenciadas, historicamente contextualizadas, que são 

acompanhadas por alterações significativas nas convenções pictóricas e 

textuais e nas tecnologias administradas [...] passando pela Igreja, pelo poder 

político, pelo mundo artístico, pela ciência ou pelos meios de comunicação de 

massas, a história das imagens está pejada de momentos de preponderância, 

confronto ou convergência de forças que procuram impor certas visões do 

mundo e um sistema visual determinado. (CAMPOS, 2013, p. 20-21). 

Até o ano atual, 2020, a genitália feminina não é tão bem representada em livros 

didáticos ou em qualquer outro material de acesso público. É mais comum representar o 

aparelho genital feminino de lado ou através de desenhos simples do útero, ovários e tubas 

uterinas. Não é por acaso que muitas mulheres desconhecem as partes externas que constituem 

a vulva, assim como se sentem culpadas por não sentir orgasmo durante as relações sexuais. 

Até mesmo a nomenclatura é comumente usada de forma errônea, pois, quando as pessoas 

falam (quando se permitem pronunciar) “vagina”, gostariam de se referir à vulva. Muitas 

mulheres desconhecem a vagina como apenas uma das diferentes estruturas que compõem a 

vulva. 
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Eve Ensler7 (2018) recorda que há vinte e um anos ninguém dizia a palavra vagina, por 

exemplo. Era, e ainda é, mais recorrente mães dialogarem sobre essa parte do corpo com suas 

filhas usando termos como “perereca”, “ali embaixo” ou “periquita” (ENSLER, 2018, p. 11).  

A forma como a genitália feminina é representada imageticamente é simplista e não 

condiz com a sua aparência. Ao olhar um desenho dessa parte do corpo feminino, a sensação é 

a de que há um lugar vazio entre as pernas da mulher e de que está faltando algo ali. É um 

caminho que leva, propositalmente, ao pensamento de que a vulva não é um órgão 

completamente desenvolvido e, por isso, no meio de seu desenvolvimento houve uma 

interrupção que não lhe permitiu se assemelhar ao pênis. Um pensamento desenvolvido 

culturalmente, mas cuja intenção era fazer com que ele fosse associado a uma ordem da 

natureza. Ou seja, a ideia era naturalizar o fato de que faltou um pouco para que a mulher 

pudesse se assemelhar ao corpo do homem.  

Segundo Laqueur [...] em algum momento do século XVIII passa-se a 

considerar a existência de um modelo de dois sexos, contrariamente à 

percepção herdada dos gregos de que haveria apenas um sexo biológico, 

enquanto o gênero se apresentaria pelo menos em duas possibilidades [...] 

Dependendo da quantidade de calor atribuída a cada corpo, ele se moldaria, 

em termos mais ou menos perfeitos, em um corpo de homem quando o calor 

foi suficiente para externalizar os órgãos reprodutivos, ou em um corpo de 

mulher quando foi insuficiente e os órgãos permaneceram internos [...] 

Haveria, então, um só corpo, uma só carne, à qual se atribuem distintas marcas 

sociais — inscrições, certificados culturais baseados em caracteres sociais 

mais que biológicos e que comportam uma relação hierárquica entre seres 

considerados de acordo com uma escala de perfeição. Esse modelo, segundo 

Laqueur, prevalece até o Renascimento, quando se processa a passagem para 

o modelo de dois sexos, para uma biologia da incomensurabilidade, um novo 

dimorfismo, instituindo uma diferença radical entre homens e mulheres e não 

mais uma hierarquização. (ROHDEN, 1998, p. 128-129). 

Esse panorama apenas permeia o típico quadro comparativo que insiste em permanecer 

na sociedade de que há dicotomias, divisões binárias de gênero e lados opostos, algo pertencente 

ao discurso oficial produzido pelo Estado, pela Igreja, entre outras instituições de poder.  

Nesta perspectiva o estado é uma espécie de caixa forte que tem como suporte 

uma infinidade de preceitos, inclusive de corte religioso, para administrar a 

vida dos sujeitos. Apesar disso, este poder tem apresentado alguns recuos 

deflagrados da autonomia ganha por alguns grupos sociais, organizações que 

na década de 1960 iniciaram o que hoje conhecemos como estudos culturais, 

movimentos feministas, movimentos estudantis, entre outros. Embora, nos 

últimos anos em países como Brasil, só por citar um deles, as bancadas 

religiosas e fundamentalistas têm interferido na governança de territórios 

laicos e democráticos. (ÁLVAREZ, 2018, p. 24). 

                                                           
7 Sua peça teatral “Os Monólogos da Vagina” foi lançada em 1996 e foi precursora de vários movimentos 

feministas que mesclaram arte e ativismo com o intuito de ajudar mulheres a compreenderem seus corpos e 

trajetórias e, principalmente, oferecer recursos àquelas em situação de vulnerabilidade. 
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Daí a importância de desenvolver um estudo de gêneros e sexualidades sob o pós-

estruturalismo, já que o sujeito pensado à luz dessa perspectiva é “resultado das 

combinações/arranjos feitos pelas instituições sociais, um sujeito construído culturalmente, um 

sujeito não pré-existente, um sujeito em constante trânsito” (ÁLVAREZ, 2018, p. 55). As 

possibilidades de pensamento fora desses padrões muitas vezes suscitam a incredulidade, o 

horror, a negação e, consequentemente, o ódio.  

O corpo da mulher é corriqueiramente comparado ao corpo do homem de forma 

extremamente binária, para justificar a ideia, culturalmente construída, de que a oposição entre 

eles é necessária, o que serve para valorizar, principalmente, os relacionamentos heterossexuais. 

Afinal, o pênis necessariamente precisa se encaixar na vagina. “Em nossa cultura, os temas 

ligados à reprodução são para o domínio político-econômico o que simbolicamente a vagina é 

para o pênis normal — ‘uma confusão’" (DIMEN, 1997, p. 54). 

 Strömquist (2018) faz um apanhado histórico desde o berço da civilização ocidental, 

com o intuito de apontar o quanto a exposição da vulva era bem recebida (de maneira 

impensável para os dias atuais) no contexto cultural da Grécia por volta de 300 a.C. Segundo a 

autora, mostrar a vulva era um gesto que continha significado simbólico ao inspirar força. A 

exposição ritual da vulva fazia parte das celebrações em homenagem à deusa grega da 

fertilidade e da colheita, Deméter, bem como de outros cultos religiosos, onde havia uma 

predominância feminina entre seus adeptos (STRÖMQUIST, 2018, p. 46). Inclusive, há muitas 

esculturas encontradas em vários lugares do Leste Europeu cujo objetivo artístico era a 

exposição da vulva. A autora conclui que era evidente o quanto “a vulva (por ter sido encontrada 

em túmulos e templos) fazia parte do sagrado/espiritual/existencial e não era considerada o 

oposto do sagrado/espiritual/existencial, como foi o caso mais tarde” (STRÖMQUIST, 2018, 

p. 53). 

O mesmo percurso histórico acomete a menstruação. Da mesma forma que muitas 

pessoas não conseguem verbalizar sobre a vagina, o fluido feminino ganhou vários apelidos ao 

longo do tempo. Entre as expressões mais populares estão “tô de Chico”, “tô no vermelho”, “tô 

naqueles dias”, “recebi a visita”, “regra”, “tô de paquete”, e por aí vai. 

Bem, a razão obviamente é que a menstruação é um tabu – um tabu que se 

apresentou de formas um pouco diferentes em diferentes culturas, mas que 

mesmo assim permaneceu surpreendentemente constante nos últimos 

milênios. Alguns até acham que a palavra “tabu” vem da palavra polinésia 

“tupua”, que significa menstruação. (STRÖMQUIST, 2018, p.102). 

 A forma como a visualidade da menstruação foi produzida (e, em muitos contextos, 

ainda é) parece ter tido objetivos não tão claros à primeira vista. No próprio Livro do Levítico, 
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e também em escritos como o do filósofo Plínio (23-79 d. C.), o fluido menstrual era descrito 

como um veneno capaz de arruinar tudo aquilo em que a mulher menstruada tocasse, inclusive 

plantações e animais. Isso repercute no posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, 

sendo esse preconceito palpável na remuneração mais baixa, quando comparada aos salários 

dos homens, na dificuldade de impor sua fala mesmo quando é líder de um negócio, entre outras 

situações de exclusão em diferentes áreas do mercado.  

 A modelo do anúncio da Intimus está longe de retratar uma mulher atuante em algum 

mercado de trabalho, praticante de esportes ou outros exercícios físicos e, principalmente, uma 

estudante. O afastamento do sujeito feminino dessas atividades pode ser observado em 

diferentes momentos da história. O documentário “Mercury 13: O Espaço Delas (2018)”8 relata 

a possibilidade que existiu de treze mulheres terem se tornado astronautas na década de 60 por 

mérito próprio, tendo sido descartadas da seleção justamente por serem mulheres. Entre os 

fatores de impedimento estava o ciclo menstrual e o hormonal. Até a década de 90 existia o 

boato de que, se a mulher menstruasse no espaço, seu sangue poderia sair pelo abdômen, 

causando peritonite, por exemplo. Voltando um pouco no tempo, mulheres foram proibidas de 

trabalhar na indústria do ópio de Saigon durante o século 19 com a premissa de que, quando 

estivessem menstruadas, poderiam estragá-lo (STRÖMQUIST, 2018, p.105).  

Ao observar essa relação entre menstruar e fazer parte de alguma atividade fora do lar, 

é possível caminhar para o raciocínio de que uma articulação entre alguns sentidos do corpo 

humano tenha sido trabalhada pelos processos culturais com o intuito de tornar a menstruação 

um argumento favorável às estratégias do patriarcado. Ricardo Campos (2013) trata da 

hegemonia da visão na obra “Introdução à Cultura Visual” a fim de apontar o quanto o olhar 

ocupa um lugar de destaque ligado à racionalidade, especialmente a partir da modernidade. Há 

um momento em sua escrita em que ele cita o pensamento de David Howes (2005), ao 

mencionar que o grupo dominante de determinada sociedade estaria vinculado aos sentidos 

elevados, que seriam a visão e a audição. Já as mulheres, os trabalhadores e as pessoas não 

ocidentais fariam parte dos grupos subordinados e, por isso, seriam relacionados aos sentidos 

culturalmente menos valorizados, como o olfato, o paladar e o tato. Assim, aquilo que traz a 

sensação de perigo ou de desagrado poderia ser diretamente ligado a esses grupos sociais tidos 

como inferiores. A visualidade incentivada por autoridades do saber resultou em muitas 

interpretações vinculando o corpo feminino à sujeira e ao odor. Será daí que surgiu a máxima 

de que a menstruação (bem como a vulva) é fétida, e precisa ser escondida no papel higiênico 

                                                           
8 Mercury 13: O Espaço Delas. Disponível em: https://www.netflix.com/title/80174436. Acesso em: 03 jun. 2019. 
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para que mais ninguém a perceba ao usar o mesmo banheiro? Por que os outros fluidos, como 

o da urina e o das fezes, não são tão veemente atacados?9 

Ao focar na dita predominância dos meios visuais, o sujeito não faz uma reflexão 

sistematizada das origens das interpretações que realiza sobre uma determinada visualidade. A 

imagem pode nos dar pistas de outros sentidos e meios, que não os visuais, ali circunscritos. A 

repugnância no ato de ver um absorvente manchado com a cor vermelha num comercial (ou na 

lata de lixo) pode advir da oralidade (recepcionada pelo processo de escuta/audição) 

disseminada em diversos contextos que associa a menstruação a um cheiro provavelmente 

nunca sentido de fato. Logo, o ato de visualizar nunca caminha sozinho. Quando William John 

Thomas Mitchell (2009) incentiva o pensamento de que não existem meios puramente visuais, 

ele não se refere apenas à hibridização da fotografia, desenho, televisão, entre outros. A 

profundidade do seu discurso está na complexidade cultural, social e histórica situada no olhar. 

É como se um mar de vozes existisse dentro do sujeito e, ao entrar em contato com uma imagem, 

uma onda despertasse as interpretações cabíveis para uma determinada bagagem cultural ali 

adormecida. É importante mencionar que esta foi construída no meio social e não está livre das 

rédeas operadas pelas estruturas de poder dominantes. 

À luz dessas percepções, é posto que a menstruação serviu de instrumento útil (e ainda 

serve, em muitos cenários) na edificação de uma barreira que impedisse o contato do sujeito 

feminino com qualquer atividade fora do seu papel social/lar. No contexto do Brasil do século 

19, a menina que tinha acesso à escolarização era submetida a lições como o bordado e a 

costura. O currículo pedagógico era estruturado de forma com que a saída do lar para o ambiente 

escolar fosse programada: a mulher tinha um prazo para voltar para casa. Na melhor das 

hipóteses, quando o Estado percebeu as vantagens de ter esse sujeito atuante no magistério, a 

mulher se tornava professora, com remunerações mais baixas, devido a uma diferenciação 

curricular inferior sob o ponto de vista do capitalismo (LOURO, p. 372, 2004).  

Então, por que a mulher não foi/não vai à escola? O pensamento de que a menstruação 

foi o motivo único e principal para dificultar o acesso da mulher a diferentes papéis sociais seria 

simplista e irresponsável. No entanto, há trânsitos que permitem pensá-la como importante parte 

desse processo.  

Primeiro, carregar sua visualidade com sentidos pejorativos e repulsivos é uma 

estratégia eficiente para manter a mulher distante de afazeres “importantes”. Fora da escola, 

                                                           
9 Quando o sangue provém da violência ou de um ferimento qualquer, não causa tanta repulsa quanto aquele 

decorrente da menstruação. Essas diferenciações entre fluidos, estabelecidas em sociedade, serão mais bem 

discutidas no capítulo Menopausa. 
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portanto, ela não tem noção da possibilidade de fazer parte de um papel que não seja aquele 

aplicado ao universo feminino (há mais papéis sociais do que aqueles que lhe foram atribuídos). 

Resultado: há uma barreira para o reposicionamento do sujeito.  

Segundo, diversas instâncias concorrem com essa situação: a dita abolição da escravidão 

concomitante à intensificação do capitalismo, a presença significativa de meninas nas escolas, 

as primeiras organizações feministas, entre outras, impossibilitam a perpetuação de discursos, 

como os tabus que envolvem a menstruação, que mantêm a mulher afastada do meio social. 

Eles não deixam de existir, mas outros avanços em diferentes histórias da humanidade os 

sufocam por instantes. Todavia, mesmo quando essas premissas caem por terra em 

determinados contextos, os dispositivos de controle orquestram por trás das cortinas. Daí 

surgem tabus mais sofisticados como, por exemplo, a generalização de que toda mulher fica 

mais fraca durante o período pré-menstrual; a negligência médica em tratar efetivamente os 

casos específicos de problemas relacionados à menstruação; a falta de informação sobre meios 

de contenção do sangue diversos ao absorvente e a precária distribuição destes para quem não 

tem condição financeira para adquiri-los; a baixíssima preocupação dos líderes com 

colaboradoras que necessitam de apoio para desempenharem suas funções durante esse 

momento do mês, e por aí vai.  

Toda essa estrutura discursiva sutil (ou não) em torno da menstruação, vinculada a 

outros processos de subjetivação, se estabelecem para continuar fortalecendo uma das 

construções sociais mais persistentes: a incompatibilidade do casamento e da maternidade com 

a vida profissional feminina (LOURO, p. 379, 2004). Enganado(a) está quem identifica tal 

conjuntura como um pensamento antiquado. Essa construção social da mulher vinculada ao 

papel de boa filha, esposa e mãe pode parecer soterrada em determinados momentos históricos. 

Contudo, ela ganha força debaixo da terra e implode, como as cigarras, quando há períodos de 

seca. 

 

1.3 Visualidades que respingam... 

 Em 2018, a marca de absorventes Sempre Livre lançou o documentário “Nosso Sangue, 

Nosso Corpo”10 com o objetivo de quebrar alguns tabus relacionados à menstruação. Foram 

entrevistadas mulheres que vivenciam diferentes contextos culturais, como Brasil, Índia, 

Argentina e África do Sul. A ativista indiana Aranya comenta que, em sua terra, o valor da taxa 

cobrada sobre o custo do absorvente é a mesma de itens de luxo. Isso, além de provocar uma 

                                                           
10  Documentário “Nosso Sangue, Nosso Corpo”. Disponível em: https://www.nossosanguenossocorpo.com/. 

Acesso em: 22 jan. 19. 
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série de doenças (já que as mulheres precisam procurar formas precárias para não deixar o 

sangue escorrer), as impede de frequentar a escola por medo de “serem descobertas”11. É 

comum em qualquer ambiente escolar ver meninas amarrarem uma blusa de frio na cintura para 

aumentar a segurança de que, se o sangue vazar, ninguém irá notar. Consequentemente, os tabus 

acerca da menstruação geram mais uma barreira para a entrada da mulher em ambientes de 

pesquisa e trabalho. 

 Esse processo de exclusão das mulheres passou a ser justificado ideologicamente, 

segundo a pesquisa de Susan Bordo (1997), a partir das patologias que são atribuídas às 

mulheres, como a histeria, a anorexia nervosa e agorafobia, e que foram estrategicamente 

provocadas nesses corpos com a finalidade de mantê-los distantes do círculo social de poder.  

[...] os corpos femininos tornam-se o que Foucault chama de "corpos dóceis": 

aqueles cujas forças e energias estão habituadas ao controle externo, à 

sujeição, à transformação e ao "aperfeiçoamento". Por meio de disciplinas 

rigorosas e reguladoras sobre a dieta, a maquiagem, e o vestuário — princípios 

organizadores centrais do tempo e do espaço nos dias de muitas mulheres — 

somos convertidas em pessoas menos orientadas para o social e mais centradas 

na automodificação. Induzidas por essas disciplinas, continuamos a 

memorizar em nossos corpos o sentimento e a convicção de carência e 

insuficiência, a achar que nunca somos suficientemente boas [...] isso pode 

ocorrer como um fenômeno de "recuo", reafirmando as configurações de 

gênero existentes contra quaisquer tentativas de substituir ou transformar 

relações de poder. Certamente, estamos lutando hoje com o sofrimento 

causado por esse retrocesso. (BORDO, 1997, p. 20-21). 

 Entre as doenças que decorrem desse controle social, a agorafobia parece ter 

similaridade com os tabus que envolvem o fluxo menstrual. Dado o fato de que a doença está 

ligada ao medo de frequentar lugares e situações (uma vez que os acontecimentos que podem 

se desenrolar estão fora do controle da pessoa, o que gera pânico), a autora faz uma conexão 

aos fatores culturais ligados às relações de poder que precisavam induzir a mulher a uma vida 

doméstica. “A patologia feminina revela-se, então, como uma formação cultural extremamente 

interessante, através da qual uma potencialidade para a resistência e a rebelião é manipulada 

para servir à manutenção da ordem estabelecida” (BORDO, 1997, p. 30), o que reforçou qual 

era o papel sexual das mulheres na época (anos 50 e início dos anos 60) em que houve aumento 

progressivo de agorafobia entre elas. 

                                                           
11 A fala da mulher indiana foi conveniente para introduzir os processos psicológicos e físicos que, de alguma 

forma, afastam o sujeito feminino de papéis sociais diversos àqueles que lhes são atribuídos. Não tomo esse 

fragmento como uma totalidade das experiências das indianas, uma vez que não vivencio esse contexto e, portanto, 

ele não diz respeito ao meu objeto de pesquisa. 
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 Com essas considerações expostas, fica mais fácil incluir a menofobia, que é o medo 

excessivo perante o período menstrual, nessa pedagogia dos corpos. O medo de sentir vergonha 

e dor é induzido pela falta de informação e pelos tabus. 

O Estado tem duas fontes principais de poder sobre as mulheres. Regula o 

acesso à base material da procriação, isto é, legisla sobre a contracepção, o 

aborto e a tecnologia do parto, decidindo quem terá permissão para os 

mesmos, como e quando. E o Estado tenta controlar as mentes mistificando 

os fatos a esse respeito. Por exemplo, parece que são as mulheres que tomam 

decisões reprodutivas independentes, pelas quais se sentem individualmente 

responsáveis; afinal, são adultos "individualizados". Mas, por estarem "em 

relação" com o Estado, suas decisões já foram tomadas por elas, através de 

leis restringindo sua sexualidade, suas escolhas reprodutivas e seu acesso a 

empregos [...] Assuntos ligados à reprodução — menstruação; gravidez; 

crianças cuja impulsividade e selvageria demandam domesticação; adultos 

cujos corpos e psiques, deformados pela domesticação e pelo trabalho árduo, 

bradam por cuidados; as paixões desordenadas da intimidade e do sexo — 

essas matérias femininas parecem bastante caóticas, cruas e até feias. 

(DIMEN, 1997, p. 53-54). 

Strömquist (2018) menciona em seu livro um estudo realizado em 1968 acerca dos 

sonhos de estudantes universitárias durante as fases do ciclo menstrual. A ansiedade difusa e a 

relacionada à vergonha, à morte, ao medo de morrer e ao medo da mutilação eram recorrentes 

nos sonhos na fase pré-menstrual (ou seja, durante a Tensão Pré-Menstrual). Entre as falas das 

entrevistadas, estão frases como “sonho que estou nua e me sinto envergonhada” e “sonho que 

morro” (STRÖMQUIST, 2018, p. 117-118). 

O que se apresenta para o subconsciente pode ser proveniente daquilo que a mulher 

vivencia durante a menstruação. Na obra decorrente da peça teatral “Os Monólogos da Vagina”, 

Eve Ensler (2018) traz vários relatos de mulheres contando sobre a primeira vez em que 

menstruaram. “Eu tinha doze anos. Minha mãe me deu um tapa e me trouxe uma camiseta de 

algodão vermelha12. Meu pai saiu pra beber uma garrafa de sangria”, “quando via meninas 

brancas na academia segurando absorventes internos, pensava que eram vulgares”, “treze anos. 

Foi antes do Modess existir. Tinha que ficar de olho no vestido. Eu era negra e pobre. Sangue 

na parte de trás do meu vestido na igreja. Não dava pra ver, mas me senti culpada”, “virei 

mulher”, “mudou toda a minha relação comigo mesma. Fiquei muito quieta e madura. Uma boa 

mulher vietnamita...trabalha em silêncio, é virtuosa, nunca abre a boca” e “minha mãe vivia 

indo e voltando do hospital psiquiátrico. Não conseguia lidar com a minha puberdade” são 

                                                           
12 Essa fala permite visualizar o quanto a falta de informação articulada pelos postos de poder persegue as mulheres 

por gerações. Uma vez que a mãe não está preparada para instruir a filha diante da menarca, os tabus tendem à 

perpetuação.  
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frases ouvidas pela autora feminista que dizem muito sobre os saberes populares e ordens do 

discurso que circulam na sociedade (ENSLER, 2018, p. 39-43).  

Em suas pesquisas, Emily Martin (1987) coletou depoimentos relacionados à questão 

do corpo de mulheres de diferentes etnias, classes e idades. Eles expressaram o quanto há 

concepções circulantes na sociedade que são frutos de processos econômicos, sociais e políticos 

de um determinado contexto. Os fragmentos acima também podem ser entendidos sob essa 

perspectiva. Ainda que todas essas mulheres tenham passado pela mesma situação, a menarca, 

seus relatos são marcados por diferenciações dignas de atenção, mas, que, de uma forma ou de 

outra, perpetuaram em memórias (que repercutem em seus comportamentos) e em anseios 

acerca da menstruação.  

As dificuldades de acesso a um meio de contenção do sangue estão tão ligadas a 

questões econômicas quanto aos aspectos étnicos de uma mulher. Um absorvente comum pode 

ser considerado um item de luxo a depender da região geográfica ou do poder aquisitivo de 

determinado grupo de pessoas num contexto social. O absorvente interno, então, possui 

barreiras econômicas um pouco maiores e, também, ligadas ao acesso de informação. Ao ler o 

depoimento de uma das mulheres pretas sobre as meninas brancas da academia que portavam 

um absorvente interno, é possível refletir sobre essas distâncias. Provavelmente, essa moça 

relacionou a possibilidade dessas mulheres usarem esse tipo de absorvente com o fato de já não 

serem virgens, pois existia (se ainda não existe para muitas pessoas até os dias atuais) o 

preconceito de que só poderiam usar esse modelo aquelas que já tinham rompido o hímen por 

meio de relações sexuais. Além de não ter tido a oportunidade de conhecimento, é possível que 

as mulheres brancas se mantivessem segregadas das pretas, o que continuava impedindo o 

compartilhamento de informações. Quais seriam as chances da locutora despender dinheiro na 

compra de um modelo para testá-lo? Isso pode ser respondido pelo o que a segunda mulher 

preta relata, quando diz que as opções para gente “negra e pobre” eram ainda mais escassas 

(apesar dessa última moça mencionar um período anterior à criação do Modess, quando o 

alcance a outros meios de higiene era, de qualquer forma, mais difícil para essa parcela da 

população). 

Sobre os relatos em que a menstruação é um indicativo de que a menina virou mulher e 

de que há uma transformação pessoal após a menarca, há associações condizentes ao modo 

como a sociedade encaixa a mulher em um papel social totalmente focado na reprodução. Além 

do indicativo machista que simplifica a capacidade da mulher a um papel doméstico, tal 

imaginário social induz a menina a uma série de anseios quando sua menstruação tarda a chegar 

ou, em muitos casos, quando ela nunca aparece, apontando a esterilidade daquele corpo.  
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Os imaginários sociais podem ser considerados como os conjuntos de 

representações simbólicas e visualidades que determinam as normas e 

interações entre os sujeitos. Estes têm como função fazer com que, de modo 

coordenado, a ordem do simbólico se mantenha. Contudo, é importante 

salientar que as negociações nem sempre acontecem de modo tranquilo nem 

equitativo. Os imaginários sociais definem, também, o lugar das 

representações nas instituições sociais e suas negociações. Cornelius 

Castoriadis (2007), na sua obra inauguradora sobre esta noção, reconheceu 

três componentes dos imaginários sociais: as religiões, os mitos e as 

ideologias. (ÁLVAREZ, 2018, p. 30). 

Esse panorama é um forte indicativo do quanto o poder cultural é representado nos 

corpos (LAQUEUR, 2001) e a constituição dos sujeitos femininos e masculinos não acontece 

somente por meio da atuação dos dispositivos de controle, mas é um processo plural em que 

homens e mulheres atuam como  

participantes ativos na construção de suas identidades. Se múltiplas instâncias 

sociais, entre elas a escola, exercitam uma pedagogia da sexualidade e do 

gênero e colocam em ação várias tecnologias de governo, esses processos 

prosseguem e se completam através de tecnologias de autodisciplinamento e 

autogoverno que os sujeitos exercem sobre si mesmos. (LOURO, 1999, p. 20). 

Isso não implica, necessariamente, numa atitude completamente consciente, até porque 

esse comportamento do sujeito intrínseco ao papel social que seu corpo biológico demanda é 

algo naturalizado, e não natural. Ou seja, a pedagogia instaurada de que o sexo está ligado ao 

gênero, em que ambos desembocam numa sexualidade heteronormativa, explica uma junção 

idealizada da natureza. Consequentemente, se um corpo possui uma vagina, há o indício de que 

o sujeito é uma mulher e, com isso, há um rol de feminilidades a serem seguidas para que ela 

seja considerada normal. Tania Navarro Swain (2000) aponta essa evidência do nascimento, 

quando é possível observar os órgãos genitais da criança como uma materialidade biológica. 

Essa conexão entre corpo e sexo está enraizada de tal forma que parece impossível haver uma 

separação entre ambos. Foi diante da necessidade de chamar a atenção da sociedade para essa 

construção cultural que as teóricas feministas criaram a noção de gênero.  

Nesse sentido, a problematização que envolve a menstruação está nessa concepção 

naturalizada de que a mulher tem como papel social ser esposa e mãe acima de qualquer outra 

vontade e objetivo de vida. Ainda é visto como uma anomalia a mulher que não possui um 

“instinto materno” e os depoimentos acima reforçam essa exigência social. As bonecas, as 

vassouras e os fogões de plástico, entre outros brinquedos, preparam a menina para a noção de 

que seu futuro precisa estar ligado à concepção. Ao chegar à adolescência e perceber que o seu 

corpo não está apto para essa concretização, há frustração.  

Desta maneira, o binômio sexo/gênero se traduz de maneira implícita e natural 

em sexualidade reprodutiva, heterossexual e instala então a imagem da 
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"verdadeira mulher", cuja função materna desenha os contornos e as funções 

sociais de um corpo sexuado [...] A função social da reprodução — a 

maternidade e o materno — continua ligada à noção do feminino: a demanda 

atual pelas novas tecnologias de reprodução mostra a permanência deste 

desejo da procriação biológica. (SWAIN, 2000, p. 50-51). 

As mulheres, como Swain menciona, mesmo após a confirmação de sua infertilidade 

ainda carregam o fardo de cumprir seu desígnio e recorrem a tecnologias como a fertilização in 

vitro. Seus cônjuges as amam, mas como podem constituir uma família (tradicional) sem filhos? 

“A família é o cristal no dispositivo de sexualidade: parece difundir uma sexualidade que de 

fato reflete e difrata. Por sua penetrabilidade e sua repercussão voltada para o exterior, ela é um 

dos elementos táticos mais preciosos para esse dispositivo” (FOUCAULT, 1999, p. 104). 

Isso me faz lembrar uma passagem da autobiografia “Eu Sei Por Que Os Pássaros 

Cantam Na Gaiola” de Maya Angelou (1969), que, ao mesmo tempo em que aponta essa 

sabedoria coletiva enraizada em várias gerações sobre o corpo feminino condicionado à 

maternidade, também indica a necessidade doentia da constituição familiar a qualquer custo. 

Durante um breve momento de sua vida, Angelou trabalhou para uma senhora branca conhecida 

como sra. Cullinan e ela conta que certa vez  

No caminho para casa, uma noite, a srta. Glory me contou que a sra. Cullinan 

não podia ter filhos. Dizia que era por ter ossos delicados demais. Era difícil 

imaginar ossos embaixo de tantas camadas de gordura. A srta. Glory disse que 

o médico tinha tirado todos os órgãos femininos dela. Argumentei que os 

órgãos de um porco incluíam os pulmões, o coração e o fígado, então se a sra. 

Cullinan andava por aí sem esses órgãos essenciais, era uma boa explicação 

de por que ela tomava álcool de garrafas sem rótulo. Ela estava se mantendo 

embalsamada. Quando contei para Bailey sobre isso, ele concordou comigo, 

mas também me informou que o sr. Cullinan tinha duas filhas com uma moça 

de cor que eu conhecia muito bem. (ANGELOU, 1969, p. 129). 

Alguns pontos caracterizam bem alguns discursos comuns àquela época (século 20) 

como, por exemplo, o corpo feminino incapaz de reproduzir ser considerado fraco. Será que 

esse médico tinha como comprovar a necessidade de intervir no corpo da sra. Cullinan a ponto 

de retirar seus “órgãos femininos”? Tendo em vista que o tamanho real do clitóris só foi 

descoberto em 1998 (STRÖMQUIST, 2018, p. 80), fica difícil imaginar que os órgãos internos 

da mulher tenham sido bem compreendidos à luz daquele momento. 

Em relação ao imaginário social, uma vez que a escritora e poetisa ainda era uma criança 

quando trabalhava para a mulher em questão, os discursos que circulavam em sociedade são 

bem marcados nas suas falas (ou melhor, na forma como pensava naquele período, já que as 

crianças absorvem bem as pedagogias culturais aprendidas com os adultos. Quando escreveu 

sua autobiografia era evidente, por conta do seu tom de deboche, o quanto sabia que aqueles 

aprendizados tinham forte carga religiosa e social). Nessas entrelinhas é possível medir o quão 
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a mulher que não se tornava mãe era dada como alguém “sem vida”. Será que é por isso que a 

sra. Cullinan precisava se manter “embalsamada”? Os outros apenas enxergavam seu interior 

como um corpo vazio? 

O racismo é outra vertente passível de observação nesse discurso. O homem, de 

qualquer maneira, precisa garantir sua virilidade orientada pelo padrão hegemônico de 

masculinidade. Quando a esposa não consegue cumprir suas obrigações, ele sai em busca de 

alternativas que possam suprir suas necessidades. A mulher preta, além de ter seu corpo 

extremamente sexualizado, é vista como refúgio pelo “simples” fato de ter a sua imagem 

vinculada (e cultivada) ao dom da servidão. A erotização e a obrigatoriedade com a serventia 

ao próximo (especialmente ao homem branco) possuem um peso muito maior sobre a mulher 

preta. 

Portanto, as feminilidades, também múltiplas como as masculinidades, não só 

se constroem em contraposição a estas. No século XIX, por exemplo, a 

feminilidade hegemônica, referida principalmente às mulheres da burguesia 

branca, também tinha como categoria de oposição às feminilidades das 

mulheres negras, aquelas que por questões coloniais lhes serviam como 

auxiliares dos ofícios domésticos. Neste sentido a categoria que compõe, 

inclusive nos dias de hoje, o outro polo do binômio feminino se constrói não 

só em relação às masculinidades, mas também a assuntos de raça e classe. 

(ÁLVAREZ, 2018, p. 2). 

Portanto, as falas oriundas dos depoimentos coletados por Ensler (2018) são 

atravessadas por sentidos que constituem as mulheres como objeto dos olhares dos outros e 

apontam o quanto elas estão confinadas à condenação, já que os seus comportamentos estão 

sob vigilância constante e qualquer desvio deve ser submetido à punição. As mulheres pretas, 

então, têm seus corpos controlados com uma intensidade ainda maior devido a fatores 

relacionados ao gênero, à sexualidade, à etnia e à classe.  

 

1.4 Visualidade em pedra dura tanto bate até que fura? 

Uma vez que a identidade do sujeito não é fixa, essencial ou permanente, o que a torna 

uma "celebração móvel", formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais o indivíduo é representado ou interpelado nos sistemas culturais que os rodeiam (HALL, 

2005)13, as estruturas de poder precisam acompanhar as mudanças promovidas pela própria 

sociedade, como é o caso dos movimentos feministas. A figura 2 é uma fonte empírica dessa 

                                                           
13 Quando Stuart Hall chega a tal constatação, ele utiliza o termo "pós-moderno". Eu o suprimi por dois motivos: 

primeiro, não sou adepta à divisão histórica "moderno x pós-moderno", por ser uma construção narrativa 

eurocêntrica que desconsidera o percurso de outros povos. Segundo, não acredito que houve algum momento na 

história em que a identidade do sujeito tenha sido fixa, essencial ou permanente. 
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constatação. Vinte e três anos após veicular o anúncio representado pela figura 1, a Intimus se 

reposiciona com um novo olhar sobre a menstruação. A imagem é a arte publicada como capa 

da fanpage da marca na rede social Facebook no ano de 2018, e o seu foco não é exatamente 

seu produto, o absorvente, mas as atividades. É possível dizer que a modelo da imagem 

representa a posição de muitas mulheres como artista. E, mais ainda, foge do estereótipo padrão 

da mulher branca, dos olhos azuis e de cabelos loiros e lisos. A sua harmonização facial não 

parece estar ligada ao mesmo motivo de tranquilidade da modelo da figura 1. Seus sentimentos 

estão relacionados ao prazer de exercer uma atividade de que ela gosta. A mensagem da marca, 

ao levar em consideração a campanha publicitária como um todo e da qual essa fotografia faz 

parte, é a de que a mulher pode executar a atividade e ser quem quiser mesmo durante o período 

menstrual, pois este não é uma barreira para suas vontades. É uma mensagem que difere 

bastante do anúncio de 1995, cujo intuito, ao posicionar uma modelo sorrindo, é o de passar o 

discurso da mulher servil e mobilizada pela gentileza o tempo todo. 

No entanto, é interessante observar os desencadeamentos que levaram à mudança de 

posicionamento da marca durante esse intervalo de tempo. Afinal, “tudo que aprendemos sobre 

a história da sexualidade nos diz que a organização social da sexualidade nunca é fixa ou 

estável. Ela é modelada sob circunstâncias históricas complexas” (WEEKS, 1999, p. 80). Nessa 

perspectiva, o movimento de resistência feminista, como aponta Stuart Hall (2005), pode ser 

encarado como um deslocamento do sujeito e  

[..] todas estas lutas contemporâneas giram em torno da questão: quem somos 

nós? Elas são uma recusa a estas abstrações, do estado de violência econômico 

e ideológico, que ignora quem somos individualmente, e também uma recusa 

de uma investigação científica ou administrativa que determina quem somos 

(FOUCAULT, p. 235, 2010). 

As abordagens acerca da identidade feitas por Hall (2005) podem ser aqui transpostas 

para pensar nas possibilidades de trânsitos do sujeito que sai dessa condição de incorporar 

discursos normativos como parte de sua natureza e busca, através da reflexão, por exemplo, 

comportamentos que destoam. Afinal, diante de diversas representações postas pelos 

movimentos sociais de cunho feminista, as mulheres tendem a ganhar ou perder níveis de 

identificação com os papéis sociais, o que inclui as feminilidades, que lhe são impostos. Esse 

deslocamento do sujeito provoca a subjetivação forjada pelas engrenagens de poder e questiona 

a formação das identidades sexuais e de gênero. 

Parafraseando Foucault, diria que estudar as formas pelas quais as figuras e os 

processos “obscuros” (ou diferentes) são tratados na cultura é uma maneira de 

desnaturalizar aquilo que já se tornou corriqueiro e, por isso, talvez esquecido; 

é retirar essas figuras e processos de sua paisagem habitual e olhar de frente 
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para eles, esses grupos que um dia foram infames, escandalizaram a sociedade 

e que foram sendo transformados em grandes universais [...] ‘Todas as minhas 

análises – diz Foucault – rejeitam a ideia de necessidades universais na 

existência humana. Elas sublinham o caráter arbitrário das instituições e nos 

mostram o espaço de liberdade de que ainda dispomos, quais são as mudanças 

que ainda podemos empreender’ (FISCHER, 2001, p. 590-591). 

 Esse processo também leva ao que Swain (2000) chama de identidade nômade do 

feminismo capaz de se modificar constantemente, ou seja, está em constante construção dada a 

possibilidade entregue por esses espaços de experimentação. Aqui se deve levar em 

consideração a fuga de dicotomias, como homem/mulher, presentes nos discursos normativos, 

bem como a aceitação de vivências que não ficam restritas a um pensamento horizontal. Como 

reflete Gilles Deleuze e Félix Guattari (2000) em “Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia”, 

uma circulação de saberes independente de discursos normativos possui múltiplas entradas, 

pois assim há uma concreta expansão da “realidade” antes tampada pelos padrões. 

Assim, as transformações identitárias atingem os espaços do imaginário 

hegemônico, quebrando os moldes dos papéis e dos corpos, criando outras 

representações para instituir novos relacionamentos. A disseminação 

identitária só pode ser alcançada através das estruturas múltiplas da 

incorporação individual, como sublinha Braidotti: ‘Deve-se começar 

deixando livres os espaços de experimentação, ou busca ou transição: 

tornando-se nômades’ (SWAIN, 2000, p. 75). 

Logo, não é plausível romantizar o reposicionamento da Intimus, bem como das outras 

marcas de absorvente (vale lembrar, por exemplo, da série criada pela Sempre Livre com o 

intuito de desmitificar a menstruação) sem analisar os movimentos que estão por trás dessas 

mudanças.  

Ao considerar que “todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e poderes que estes trazem consigo” 

(FOUCAULT, 1996, p. 44), os Estudos de Cultura Visual despontam como importante campo 

de investigação, uma vez que eles propõem distanciamento do discurso proferido pelos 

dispositivos de controle em busca de um olhar mais reflexivo.  

Se as identidades pré-fixadas são questionadas, especificamente em relação aos 

movimentos feministas e às suas bandeiras voltadas para a questão da vagina, o que inclui a 

menstruação, as marcas de absorventes necessitam incorporar o que está sendo mobilizado até 

mesmo por uma questão de sobrevivência no mercado capitalista. Ou seja, tanto o corpo 

feminino quanto o sangue proveniente do fluxo menstrual deixam de ser tabus quando passa a 

ser possível obter mais lucros a partir deles.  

Diante do cenário atual, é muito mais conveniente passar a mensagem "emotiva. 

Menstruada ou não, ela pode" (figura 2) do que usar recursos imagéticos e textuais que reforçam 
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o preconceito de que a mulher estressada ou “chorona” está menstruada. Por sua vez, essa 

necessidade elimina a colocação de modelos que sorriem sem nenhum motivo aparente. De 

acordo com o tom publicitário atual da marca Intimus, os sentimentos que suas garotas-

propaganda exprimem estão relacionados a conquistas profissionais ou ao desempenho na 

prática de esportes. 

 

Figura 3. Captura de Tela da Capa no Site da Intimus – “Intensa” 

Fonte: Site Intimus. 2019. 1 fot., color. 31 cm x 13 cm.14 

No site da empresa15 há uma capa (figura 3), parecida com a da figura 2, em que a 

mesma moça aparece, desta vez com a mensagem “intensa. Por sua paixão, por sua 

determinação, não por sua menstruação". No rodapé dessa imagem foi inserido o texto 

“Menstruada ou não, #elapode”, mote da campanha. Esse discurso engloba duas mobilizações. 

A primeira tem a ver com a ânsia, por parte das mulheres, de que a sociedade machista e 

misógina desvincule seu período menstrual à impossibilidade de trabalhar ou executar qualquer 

atividade que não esteja relacionada às tarefas de cunho doméstico. Assim como os homens, 

elas apresentam as mesmas possibilidades físicas e cognitivas para desempenhar qualquer tipo 

de rotina independentemente da menstruação, o que implica também na intensidade expressa 

na primeira mensagem transcrita neste parágrafo. Não é sobre histeria nem raiva, mas sim sobre 

a gana de ter seus objetivos alcançados. Em relação a isso, 

‘histeria já foi o diagnóstico médico generalizado para uma mulher com 

‘problemas’ – usado para explicar qualquer coisa [...] No entanto, o tropo da 

mulher ‘louca’, ‘desequilibrada’, ‘emotiva’, ‘destemperada’ e ‘histérica’ 

persiste: é uma resposta machista padrão para [...] a mulher que ousou dar uma 

                                                           
14 Imagem disponível no site da marca Intimus. Disponível em: https://www.intimus.com.br/. Acesso em: 30 jan. 

19. 
15 Site da marca Intimus. Disponível em: https://www.intimus.com.br/. Acesso em: 30 jan. 19. 
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ordem no escritório [...] há pesquisas que indicam: a emoção feminina é 

percebida de forma diferente do que a masculina. (BENNETT, 2016, p. 158). 

Diante dos padrões não apenas machistas, mas também racistas, a Intimus percebeu a 

necessidade de trazer para a sua marca uma modelo preta, como já mencionado. “Nos Estados 

Unidos, o estereótipo da Negra Mal-Humorada é um tropo constante: ela é hostil, estridente, 

autossuficiente até demais” (BENNETT, 2016, p. 160). Sob essa perspectiva, posicionar-se 

contra o pensamento de histeria comumente associado ao sujeito feminino ao mesmo tempo em 

que inclui a mulher preta pode “apaziguar” tanto aquele quesito como o da questão étnica: é 

uma boa estratégia. 

Já a segunda mobilização tem a ver com o uso de um recurso próprio do meio digital, 

que é a hashtag. Ela possibilita a indexação de um conteúdo de forma com que ele possa ser 

mais facilmente encontrado e, também, viralizado16. Gerar engajamento com o público a partir 

da hashtag pode fazer com que se espalhe a imagem de uma marca ativista e preocupada com 

as sexualidades da mulher fora dos padrões sexistas. A Intimus construiu uma estratégia 

completa para que seu público possa se sentir compreendido e assistido dentro de suas redes 

sociais e de seu site.  

A figura 2 possui as mesmas nuances das outras imagens da campanha, sendo que 

nenhuma delas “revela” a cor da menstruação. Em 2017, a marca britânica de absorventes 

Bodyform gerou repercussão ao usar um líquido vermelho na demonstração do nível de 

absorção de seu produto. Na Inglaterra, as mulheres, em geral, pareceram gostar e se sentiram 

representadas. Algumas revistas e jornais brasileiros trouxeram a notícia para o Brasil num 

sentido afirmativo de que a empresa revolucionou ao tomar tal atitude. Por que nenhuma marca 

atuante em território brasileiro ousou, até hoje, fazer algo parecido17? Será que a sociedade 

brasileira ainda não está pronta para esse tipo de visualidade a ponto de grandes marcas 

temerem uma recepção negativa? 

[...] muito desse trabalho na cultura visual argumenta que é importante lembrar 

que, assim como uma imagem pode ser 'um lugar de resistência e 

recalcitrância', também pode ter uma audiência particular. Nem todas as 

audiências serão capazes ou dispostas a responder ao modo de ver convidado 

                                                           
16 Viralizar é um efeito do Marketing Viral. “É todo material de cunho publicitário cuja estratégia envolve o 

encorajamento para que as pessoas passem essa mensagem adiante” (GABRIEL, 2015). Disponível em: 

https://rockcontent.com/blog/marketing-viral/. Acesso em: 31 jan. 2019. 
17 A marca Sempre Livre publicou em seu canal do YouTube um vídeo que faz parte de seu reposicionamento. 

Aos 20 segundos, um copinho com um líquido vermelho bastante claro é despejado sobre um absorvente para 

indicar a máxima absorção. Contudo, é evidente que aquele líquido contém mais água para amenizar a intensidade 

da cor vermelha e, pelos comentários no vídeo, essa parte foi retirada para veiculação na televisão, cujo público 

muitas vezes é mais conservador do que aquele presente na Internet. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sitZ8l7dZBA. Acesso em: 31 jan. 19. 
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por uma determinada imagem e suas práticas particulares de exibição. (ROSE, 

2001, p. 15, tradução livre)18. 

Para os estrategistas da marca, é evidente a necessidade de pensar numa forma de 

sobreviver no mercado, estabelecendo um equilíbrio entre o que pode representar seu público 

e o que não levará a críticas negativas ou causará reação de estranhamento pela parcela restante 

da sociedade. Isso me leva a pensar: será que estou de fato sendo representada pela Intimus? 

Afinal, ao levantar uma bandeira, feministas, pretos, homossexuais, indígenas e demais grupos 

são totalmente abertos ao discurso que defendem por mais destoante que possa ser daquilo que 

é proferido no meio oficial. Logo, é evidente que boa parte desse novo discurso suscitado pelas 

marcas de absorvente atualmente está impregnada de interesses comerciais.  

Seria inocência pensar que meios midiáticos, como a publicidade, chegaram a um 

patamar de desconstrução totalmente voltado à preocupação com os sujeitos. Ademais, esses 

esforços para uma mudança de posicionamento não vieram acompanhados das memórias 

daquilo que foi proferido num passado não tão distante. Eu nunca vi a Intimus e a Sempre Livre 

pronunciando de forma necessariamente clara o quanto os seus discursos no passado foram 

opressores, cada um à sua maneira, em relação ao controle da menstruação feminina. Menciono 

esses dois nomes porque essas são a marcas que mais têm se destacado na mudança de 

comunicação com seu público.  

Não se pode esquecer de que “as imagens ameaçam os lugares hegemônicos e 

estabelecidos, mas, [...] elas também podem servir a estes, pois deflagram e desfraldam 

exercícios de poder, bastando escolhas e acentuações em torno de modos de ver as imagens” 

(SANT'ANNA, 2018, p. 20). Consequentemente, a produção das imagens publicitárias não está 

desvinculada das redes de poder. Ainda persistem como dispositivos coniventes a outras 

instituições que prezam pelo controle dos sujeitos. Mas seria difícil continuar com o mesmo 

discurso retrógrado, já que existe forte movimentação (contravisualidades) de artistas, ativistas 

e feministas dispostos a entrar numa arena de combates (MARTINS, 2012). Não é que estes 

últimos queiram padronizar e tornar seus discursos oficiais, mas “onde há poder, há também 

resistência, a qual não se impõe como algo a substituir esse poder, mas como uma alternativa a 

ele, um outro caminho possível em meio a seus discursos” (VAZ, 2016, p. 62).  

Há perigos em acreditar inocentemente naquilo que a imagem pode provocar nos seus 

observadores, porque elas se tratam, especificamente nesses casos aqui analisados, de 

                                                           
18 “[...] much of this work in visual culture argues that it is important to remember that, just as an image may be 'a 

site of resistance and recalcitrance', so too might a particular audience. Not all audiences will be able or willing to 

respond to the way of seeing invited by a particular images and its particular practices of display” (ROSE, 2001, 

p. 15). 
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visualidades e, por isso, são construídas com algum propósito. Têm a ver com os aspectos 

sociais, históricos e culturais que impregnam o visível e a visualidade. E, ao pensar na conquista 

de representação das sexualidades das mulheres e da inclusão de uma mulher preta para 

produzir uma imagem que aparenta empatia, é crucial não se esquecer das relações de poder 

que estão por trás daquilo que vemos. “Como o próprio Foucault (1979) afirma, se o poder 

fosse unicamente opressor, não seria obedecido. O que faz com que o poder seja aceito é 

justamente sua capacidade de produzir coisas, discursos e possibilitar prazeres” (VAZ, 2016, 

p. 52). Sobre esses perigos, está o fato de que  

a produção visual mediatizada, através da televisão, do cinema, da imprensa, 

da publicidade, da Internet etc., tende a absorver a nossa atenção. É esta 

ubiquidade da imagem mediática que nos leva a ignorar ou esquecer outros 

circuitos e artefactos culturais que possuem uma função social enquanto 

veículos de mensagens com inequívoca força visual. (CAMPOS, 2013, p. 10). 

Sem essas percepções, não é difícil acreditar na potencialidade de empatia da 

visualidade representada na figura 2. Os estrategistas da área de marketing tiveram não apenas 

o cuidado de alertar a Intimus sobre as necessidades mobilizadas pela sociedade, mas também 

construíram uma suposta rede de cuidados e proteção para manter um relacionamento com as 

mulheres que se identificaram com o posicionamento da marca.  

Na área do Marketing Digital, esse processo de atração do público-alvo por meio de 

conteúdos de valor que visam uma relação duradoura é conhecido como Inbound Marketing19. 

A estratégia da Intimus, sob esse ponto de vista, é perceptível quando, ao entrar no site, a 

consumidora é impactada por orientações relacionadas a cada etapa de seu ciclo (fase pré-

menstrual, fase menstrual, fase da ovulação e fase pós-menstrual). Pode-se dizer que há uma 

cartilha para orientação de quais alimentos as mulheres devem consumir em cada fase, assim 

como os exercícios aconselhados e, claro, qual o melhor produto da marca, afinal, não é apenas 

sobre absorventes, mas também existe uma série de produtos voltados para a higiene pessoal 

das mulheres como, por exemplo, protetores diários com e sem perfume. São regras que fazem 

emergir certo regime de “verdade”. Será que a vulva realmente precisa ficar tampada o mês 

inteiro? Para ser mais clara, essa prática é realmente saudável? Não há um discurso implícito 

de que, por mais que haja desconstrução sobre as partes íntimas do corpo feminino, o cheiro 

proveniente da vagina incomoda? Todas essas orientações não persistem no intuito de controlar 

esse corpo?  

                                                           
19 “O Inbound Marketing é a estratégia na qual os clientes vêm até a sua empresa, atraídos pela sua mensagem. A 

partir daí fica mais fácil apresentar suas soluções e transformá-los em clientes e até promotores de marca” 

(PEÇANHA, 2019). Disponível em: https://rockcontent.com/blog/o-que-e-inbound-marketing/. Acesso em: 31 

jan. 2019. 
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Para amenizar essa ementa, há uma capa que precede as instruções mencionadas acima. 

Em 31 de janeiro de 2019, a imagem que se tem nesse local do site20 é a de uma mulher preta 

digitando algo em um notebook em meio a um ambiente urbano. A frase que sobrepõe a imagem 

é: "Seu corpo muda de acordo com as etapas do seu ciclo menstrual, estes conteúdos, também". 

Logo, para cada fase, um rol de recomendações que intenciona transparecer os sentimentos de 

cuidado e proteção.  

Pode parecer que essas observações se distanciam muito da figura 2, mas, quando se 

fala em Cultura Visual, é importante entendê-la como um processo. Não se trata de 

compreender visualidades fatuais. Mais do que isso, é relevante buscar o que envolve o objeto 

particular percebido. E, como “poucas mulheres, homossexuais, intersexuais e ainda, pessoas 

transgênero ou transexuais, têm sido consideradas dentro do grupo dos intelectuais, fato 

importante para pensarmos na rigorosa masculinização dos olhares e por que não do 

conhecimento” (ÁLVAREZ, 2018, p. 20), é interessante pensar nos sujeitos que estão por trás 

dessa produção. O fato de haver muitas mulheres dentro das equipes responsáveis por essas 

campanhas publicitárias e pela produção da série “Nosso Sangue, Nosso Corpo” da Sempre 

Livre em parceria com a FOX Lab não significa que o conteúdo esteja livre de discursos 

machistas, sexistas e misóginos. Não é que essas mulheres estejam contribuindo para a 

reprodução desse tipo de visualidade. Pelo contrário, o que realmente acontece na área da 

publicidade e do marketing de empresas, bem como em praticamente todos os outros ramos, 

tem mais a ver com a invisibilidade das mulheres do que com a omissão delas perante qualquer 

assunto. Por mais que elas queiram interromper discursos que também ferem seus corpos e 

sexualidades, o poder de decisão está nas mãos de homens, até porque são eles, ainda hoje, que 

ocupam grande parte dos cargos de alta chefia das empresas e demais instituições. Por exemplo, 

o principal porta-voz entrevistado para comentar sobre a série documental da Sempre Livre foi 

um homem, Wladimir Winter. Nas reportagens seu nome vem acompanhado pelo cargo de 

diretor do FOX Lab e da área de atuação, que é a criação de conteúdo para marcas e inovação. 

Consequentemente, ainda que haja mulheres na direção e produção ou em cargos menores, o 

discurso veiculado está rodeado por uma visão masculinizada (para não falar do poder de 

decisão final).  

Com tais perspectivas, é necessário repensar as questões que envolvem as diferentes 

vertentes do feminismo com cautela e se atentar para a condição de permanente mudança que 

atinge os discursos provenientes desses movimentos. Digo isso pela possibilidade das 

                                                           
20 Site da marca Intimus. Disponível em: https://www.intimus.com.br/ciclo-menstrual. Acesso em 31 jan. 2019. 
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mobilizações se converterem em ações e construções de visualidades extremistas ou, melhor 

dizendo, que caiam no essencialismo. O próximo tópico abordará melhor essa questão. 

 

1.5 Alguém se lembrou dos radicalismos? 

 

Figura 4. Post da Página Novalfem no Facebook – Mulheres #SEMMiMiMi 

Fonte: Blogueiras Feministas. 2015. 1 fot., color. 600 cm x 450 cm21. 

Em 2015, a marca de analgésicos Novalfem lançou uma campanha com a hashtag 

#SEMMiMiMi. Na página do Facebook da anunciante foi veiculada uma imagem (figura 4) de 

tipo all-type22, cuja mensagem principal é a de que seu medicamento é capaz de aliviar cólicas 

menstruais, dores de cabeça e enxaqueca para acabar com o "mimimi"23 do desconforto mensal 

da menstruação. Esse tipo de discurso demonstra o quanto a queixa das mulheres acerca do 

período menstrual é deslegitimada e incomoda pelo simples fato de que “ninguém quer ouvir 

essas reclamações”. Os maridos, colegas e chefes se sentem irritados com esse “exagero” e 

                                                           
21 Anúncio Novalfem. Disponível em: https://blogueirasfeministas.com/2015/06/12/semmimimi-a-publicidade-e-

a-mulher-que-incomoda/. Acesso em 31 jan. 2019. 
22 All-type, na publicidade, é o tipo de anúncio predominantemente textual, com pouco ou nenhum recurso 

ilustrativo. 
23 Essa expressão é comumente utilizada na Internet para apontar falas e reclamações sem fundamento ou criticar 

a postura de “gente fresca”. 
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veem esse desânimo como algo nada sensual. Logicamente, é possível pensar que “a reclusão 

e a imobilidade de tempos antigos são substituídas pelo estímulo à atividade e à higiene dos 

tempos atuais. A extensa ladainha de cólicas, dores de cabeça e cuidados parece pouco 

adequada para o modelo de mulher dinâmica vendido pela publicidade” (LOURO, 1999, p. 19). 

Ora, já que elas queriam tanto entrar no mercado de trabalho, façam, ao menos, o favor de 

manter a menstruação escondida e o corpo bem limpinho, tragam a postura servil do ambiente 

doméstico para o escritório e, acima de tudo, não reclamem de um mal-estar que não tem nada 

a ver com as preocupações importantes (aquelas que geram lucros para a empresa).  

A feminista Fabiana Motroni (2015) escreveu o texto “#SEMmimimi: a publicidade e a 

mulher que incomoda” no blog “Blogueiras Feministas”24 para protestar contra essa veiculação 

da Novalfem. Esse anúncio, a página da marca no Facebook e a campanha foram retirados do 

ar, o que indica mais uma vez a importância da mobilização social contra esse tipo de discurso. 

De volta ao que comentei logo acima sobre os radicalismos, esse caso é interessante de ser 

pensado, já que logo após a exclusão do all-type algumas publicitárias envolvidas na campanha 

foram identificadas por outras mulheres por meio das redes sociais e começaram a receber 

críticas negativas. Nas palavras de Motroni (2015), elas foram atacadas de forma pessoal. Isso 

leva ao pensamento de Judith Butler (2003) quando ela menciona que “a crítica feminista 

também deve compreender como a categoria das ‘mulheres’, o sujeito do feminismo, é 

produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a 

emancipação” (BUTLER, 2003, p. 19).  

No caso dessa propaganda, tem mais a ver com a situação em que as opiniões de muitas 

mulheres publicitárias são vetadas. Obviamente, o tom publicitário e a abordagem de questões 

tão importantes como as dores provocadas pela menstruação (que, inclusive, podem apontar 

sérios problemas de saúde, como a endometriose e, por isso, devem ser dignas de cuidado e 

atenção) foram levianos e marcados pelo machismo. Mas consigo relacionar essa apatia comum 

da sociedade com os paradigmas dos feminismos. As circunstâncias sociais e culturais 

realmente apontam para um quadro impregnado de tabus, discursos machistas, sexistas, 

misóginos e racistas, assim como um controle efetivo de discurso por diferentes instâncias 

institucionais. Dentro dessas situações, as mobilizações feministas foram e são fundamentais 

para rebater o posicionamento desses dispositivos de controle, mas principalmente para 

dialogar e alertar a sociedade acerca dessas construções culturais que prejudicam a liberdade 

de expressão, bem como o modo de viver as experiências naturais do corpo. Todo o panorama 

                                                           
24 Blog Blogueiras Feministas. Disponível em: https://blogueirasfeministas.com. Acesso em: 05 fev. 2019. 
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despertado pela força feminista trouxe resultados e provocou lutas inimagináveis sem as ações 

provocadas por diferentes grupos. No entanto, algumas vezes, os pronunciamentos ressoam de 

forma tão intensa que chegam a abafar a voz de muitas mulheres. Para alcançar mudanças, as 

vozes feministas necessitam de se desconstruir constantemente e se lembrar de que diferenças 

permeiam os corpos e as vidas.  

O discurso de que os ciclos menstruais são condições naturais ao corpo tido como 

feminino tomou algumas proporções passíveis de análise. Claro, a menstruação, como muito 

foi abordado em minha fala, é uma eventualidade marcada por construções culturais de cunho 

negativo e, por isso, há importância em desmitificar os mitos e os sentidos pejorativos que os 

discursos lhe trouxeram ao longo do tempo. Afinal, todo esse trabalho que visa uma percepção 

naturalizada do corpo e da menstruação é importante para o esclarecimento dos sujeitos frente 

aos seus corpos e às suas sexualidades. E é justamente por isso que a dor relacionada ao período 

menstrual não deve ser negligenciada. A feminista Karoline Gomes (2018) comenta em seu 

texto de autoajuda “Tudo Bem Ser Feminista e Odiar Sua Menstruação”, publicado na revista 

digital Ovelha25, o quanto já se culpou por sofrer com algo que as feministas, segundo ela, 

propagavam ser a transformação do corpo e, por isso, algo que deveria ser recebido com alegria. 

Eu odiava ter que ficar de cama, odiava não conseguir trabalhar e estudar, 

odiava me sentir tão indisposta sendo tão jovem. Eu odiava menstruar. Para 

ser honesta, ainda odeio. E escrever sobre isso faz parte de um processo de 

aceitação de um corpo doente, de um tratamento desse corpo doente e negação 

de alguns ideais de feminilidade que, por incrível que possa parecer, o 

feminismo me impôs. (GOMES, 2018). 

 Ao ler esse relato, a sensação é a de que alguns discursos feministas26 podem, ao invés 

de libertar, reprimir as expressões, as preocupações e os comportamentos de muitas mulheres, 

o que os fazem semelhantes ao posicionamento da marca Novalfem. Neste ponto, é válido 

lembrar que a medicalização do corpo constitui um processo que adia os debates acerca das 

sexualidades para promover uma boa aparência e esconder os percalços que a dor pode trazer. 

Inclusive, essa pode ser uma reação imediata dos protestos feministas, pois, ao contrário do 

objetivo médico de adiar as discussões, a luta almeja colocá-las em evidência constantemente. 

                                                           
25 Revista Digital Ovelha. Disponível em: http://ovelhamag.com. Acesso em: 05 fev. 2018. 
26 Estou ciente de que o movimento feminista possui diversas vertentes e de que há uma predominância de 

pensamentos e objetivos dentro de cada uma. Algumas feministas, independentemente da(s) vertente(s) com a(s) 

qual(is) se identificam, proferem, até mesmo de maneira imperceptível, discursos extremistas durante o combate 

à opressão machista, misógina e sexista presente em diversos contextos sociais. Nesse sentido, é possível que 

algumas manifestações negligenciem as individualidades das mulheres. No caso aqui analisado, a Karoline Gomes 

não recebeu uma imposição de outras feministas, mas a forma como ela foi impactada por algumas falas trouxe 

experiências negativas com o seu próprio corpo. 
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Joan Brumberg (1998) escreveu uma "história íntima das garotas americanas", 

onde demonstra as profundas transformações que foram vividas pelas 

adolescentes, no trato e na produção de seu corpo, nos últimos séculos. A 

primeira menstruação passou, neste período, de tema privado para público 

(tornando-se um interesse do mercado); o momento, antes tratado 

fundamentalmente como um marco de "passagem" da infância para a vida 

adulta, era vinculado, estreita e diretamente, à sexualidade e à capacidade 

reprodutiva das mulheres; mais tarde, no entanto, com o advento dos 

absorventes e de outros produtos industrializados e com a medicalização da 

menstruação, de certa forma essas questões ficaram secundarizadas e 

ganharam maior destaque a higiene e a proteção do corpo, a limpeza e a 

aparência. (LOURO, 1999, p. 19). 

Não há, certamente, um objetivo voltado para essa medicalização por parte das 

feministas. O que quero apontar é a possibilidade de haver um distanciamento entre algumas 

lutas da individualidade inscrita nos percursos que muitas mulheres traçam durante o ciclo 

menstrual. De fato, uma boa parcela não sente dor ou grandes desconfortos. Porém, ao mesmo 

tempo, há quem sofra e desperte sintomas suspeitos durante esse período. Por isso, é relevante 

saber distinguir o que são apreensões advindas da pressão social (como os tabus) e o que o 

corpo físico manifesta.  

Para que fique clara essa distinção, basta continuar com a história de vida da Karoline 

Gomes em paralelo ao relato da historiadora e feminista Mariana Ferraz Paulino (2015), que 

contribui para o blog Blogueiras Feministas27. Esta conta um trauma que guardou consigo por 

muito tempo e que tem relação com o anúncio da figura 1, que foi veiculado na revista 

adolescente Atrevida. 

Nos primeiros anos de minha adolescência, a literatura de banca de jornal 

direcionada ao público feminino me acompanhou de maneira muito presente. 

Comprava semanalmente – torrando de maneira compulsiva todo o 

dinheirinho da minha mesada – as novas edições de publicações como 

Capricho, Atrevida, TodaTeen e quaisquer outras que pertencessem a tal 

universo midiático. [...] Dentre as mais variadas (pero no mucho) colunas e 

seções das mencionadas revistas, havia uma, na Capricho, de que eu gostava 

bastante, era uma seção do tipo “Cartas da Leitora”, nas quais as garotas 

dividiam relatos sobre situações constrangedoras que haviam vivenciado [...] 

e houve um desses relatos, um desses “micos” compartilhados por uma leitora, 

que me marcou de maneira profunda e me acompanhou (in)conscientemente 

durante anos a fio: a história compartilhada descrevia uma situação em que 

uma garota, na escola, deixava um absorvente cair de dentro da mochila. Por 

conta disso, seus colegas do sexo masculino caçoavam dela e faziam piadas 

com o fato de a moça ter deixado escapar um objeto tão absurdo, inesperado 

e proibido – um absorvente [...] A cena do tal “mico” exposto pela leitora da 

revista Capricho se fazia tão latente em meus pensamentos a cada 

menstruação, que eu chegava a ter leves tonturas ao pensar que alguém 

pudesse me ver com um absorvente nas mãos. [...] Hoje, para mim, menstruar 

não é mais motivo de terror ou vergonha, porque vejam: sou mulher cisgênera 

                                                           
27 Blog Blogueiras Feministas. Disponível em: https://blogueirasfeministas.com. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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e menstruo. E mais importante do que isso, hoje tenho plena consciência de 

que ser mulher vai muito além de uma não fecundação do ovócito que 

condiciona a eliminação do endométrio, pois que há mulheres que são inteira 

e infinitamente mulheres e que não precisam da menstruação ou de qualquer 

outra convenção social/política/econômica/física/cósmica para sentirem-se e 

definirem-se enquanto tal. (PAULINO, 2015). 

A Karoline provavelmente foi impactada pelos mesmos tabus e internalizou ânsias 

advindas desses discursos negativos que circulam na sociedade. Ela deve ter “aprendido” sobre 

comportamento e feminilidades com essas pedagogias culturais veiculadas em revistas, 

propagandas, entre outros meios. No entanto, teve a oportunidade de entrar em contato com os 

estudos feministas e essas barreiras psicológicas foram desconstruídas aos poucos para que ela 

aprendesse a amar o próprio corpo e a agir conforme seus desejos. Porém, alguns discursos 

feministas acabaram exercendo outro tipo de pressão na Karoline e naturalizaram, em demasia, 

as dores e os demais processos da menstruação. De um lado, os médicos negligenciaram seus 

fortes sintomas ao dizer que o que ela sentia era “dor de mulher”. Não houve investigação mais 

profunda para certificar se aquilo era normal. Solução? Uso de anticoncepcional sem pausa. 

Como se não bastasse o comportamento machista dos médicos, ela ainda foi vítima de racismo 

dentro do consultório. Ela relata: “alguns médicos chegaram a me prometer que depois de 

perder a virgindade ou ter filhos as dores passariam, mas a mais dolorosa foi: ‘Mulheres da sua 

cor são mais resistentes à dor, você vai se acostumar’” (GOMES, 2018). Esse diálogo também 

reforça a pretensão, já abordada nesta escrita algumas vezes, de convencer as mulheres a ter 

filhos. Daí, do outro lado, a Karoline se sentia frustrada por não conseguir “abraçar a 

menstruação” da forma como as feministas propagavam e as soluções naturais propostas por 

grupos feministas não conseguiam abrandar o que ela vinha sentido há tanto tempo.  

Gastei mais do que tinha em consultas particulares em clínicas de “ginecologia 

feministas” para ter ali uma junção das conversas feministas e dos médicos. 

Não acreditaram na possibilidade da endometriose, tampouco compreenderam 

que eu precisava de remédios e não soluções naturebas – e tudo bem, às vezes 

é o que a gente precisa. (GOMES, 2018). 

Após muitas tentativas, Karoline conseguiu contato com a ginecologia humanizada com 

a ajuda de algumas feministas e foi diagnosticada com endometriose de contato em estado 

gravíssimo, uma vez que a doença se desenvolveu ao longo de cinco anos, enquanto a paciente 

estava sendo negligenciada. 

Por mais que os médicos dissessem que eu estava exagerando ou que as 

feministas achassem que, no momento que eu “aceitasse minha dor” eu ia 

sofrer menos, eles estavam errados! Por mais que tivessem me silenciado, eu 

estava certa. Eu tinha muitos motivos para odiar menstruar e aquilo 

literalmente me deixou doente [...] O que eu sempre vou tirar dessa 

experiência é que, não importa como você vai lidar, não deixe jamais a sua 
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dor ser negligenciada, tampouco colocada numa caixa genérica. (GOMES, 

2018). 

Se todos esses estudos desenvolvidos sobre gêneros e sexualidades são incentivados a 

considerar o contexto social, político, histórico e cultural a fim de fugir de afirmações 

generalistas, por que não se lembrar disso nos diálogos feministas? Cada corpo possui 

individualidades distintas. 

O que é específico da mulher, em sua posição tanto subjetiva quanto social, é 

a dificuldade que enfrenta em deixar de ser objeto de uma produção discursiva 

muito consistente, a partir da qual foi sendo estabelecida a verdade sobre a sua 

“natureza”, sem que tivesse consciência de que aquela era a verdade do desejo 

de alguns homens – sujeitos dos discursos médico e filosófico que constituem 

a subjetividade moderna – e não a verdade “da mulher”. (FISCHER, 2001, p. 

591). 

Além disso, essa naturalização das possíveis dificuldades que muitas mulheres podem 

enfrentar durante seus ciclos menstruais pode impedir que benfeitorias sejam conquistadas em 

prol delas mesmas. A visualidade da mulher feliz durante a menstruação, como no anúncio da 

figura 1, e a cartilha de alimentos e exercícios físicos recomendados de forma generalista pela 

Intimus em seu site silenciam fatos reais. Para que ela possa, de fato, fazer o que gosta e 

continuar sua rotina independentemente da menstruação, como a Intimus propõe na imagem da 

figura 2, faz-se necessário expor a importância de entender a individualidade de cada sujeito.  

Ao falar da pesquisa de Emily Martin, Fabíola Rohden (1998) descreve como a autora 

indica a relevância em se munir da Tensão Pré-Menstrual (TPM) para provocar mudanças no 

sistema. Ainda que, segundo o ponto de vista de Rohden, a pesquisadora não tenha se atentado 

à complexidade dos dados que conseguiu angariar nas suas investigações, ela consegue 

explanar como as regras e discursos legitimados podem ser contrariados quando não se permite 

negligenciar os sintomas da menstruação. 

Martin usa depoimentos de suas entrevistadas, que falam desse período como 

um momento em que sentem raiva e, por vezes, até “possuídas” por alguma 

força estranha, para fazer prognósticos feministas. Acredita que essas 

descrições podem ser pensadas como momentos de manifestação da revolta 

das mulheres quanto à sua condição de subordinadas na sociedade. E vai mais 

longe ao afirmar que essa experiência comum das mulheres pode, de fato, se 

converter em uma base positiva para que se identifiquem como um grupo 

oprimido e busquem estratégias de fuga. Segundo ela, o problema é que até 

agora as mulheres localizam essa raiva mais em causas biológicas do que na 

sua real condição de opressão. Se isso fosse reavaliado, as perspectivas de 

conscientização seriam promissoras. (ROHDEN, 1998, p. 133-134). 

As principais mudanças necessárias têm a ver com o reposicionamento da mulher 

perante comentários machistas dentro do ambiente de trabalho e, também, com a possibilidade 

de flexibilizar a jornada de trabalho, por parte das empresas, como alternativa para as mulheres 
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que se sentem mal durante a menstruação. No mundo capitalista em que vivemos parece um 

sonho idealizar esse tipo de cenário, porque é muito mais fácil instruir, sutilmente, a 

medicalização do corpo ou até mesmo promover a domesticidade.  

Jessica Bennett (2018), por exemplo, orienta as mulheres a sobreviver num mercado de 

trabalho machista e uma de suas recomendações de luta tem a ver com as insinuações que os 

colegas homens costumam promover quando associam o estado emocional nervoso da mulher 

com a TPM. Ela diz que um dos melhores caminhos para quebrar esses rótulos está em comprar 

a briga ao explicitar o motivo pelo o qual a mulher se encontra nervosa. Por exemplo, algum 

erro no trabalho pode estar afetando o seu trabalho e isso não tem nada a ver com a menstruação. 

Parece óbvio, mas é necessário dialogar mesmo diante das situações que são evidentes. Ao 

mesmo tempo, quando as alterações têm ligação com as dores, isso também deve ser 

esclarecido. 

Esse diálogo também tem a ver com essas mudanças na jornada de trabalho, porque, se 

não há incômodo, é muito mais confortável para os contratantes manterem tudo como está. 

Nesse sentido, a Fabiana Motroni (2015) tem uma visão parecida com o que Martin (1987) 

havia começado a propor com seus estudos. 

[..] “é ruim isso da mulher sentir dor e ter que trabalhar né?” É ruim sim, e 

fica pior ainda porque se a sociedade não respeita essa questão, invisibilizando 

a menstruação, a TPM, as dores da cólica menstrual, ela não acolhe essa 

diferença nem oferece condições para a pessoa poder se dedicar ao trabalho 

mesmo assim. E isso incomoda. E aí você faz o que? Você pode fazer 

diferente: como nossa amiga Jul Pagul, empresária, dona do Balaio Café em 

Brasília, que oferece um dia de folga remunerada para seus funcionários que 

menstruam ficarem em casa, cuidando dessa dor que algumas vezes faz parte 

do corpo da mulher. Então, a gente faz isso: incomodemos. Cuidemos de 

nossos corpos, nossas dores físicas e simbólicas, sem nunca permitir que nos 

façam sentir incomodadas com isso. Incomodemos. A cada ‘des-

representação’ da mulher na propaganda, na política, na vida. Incomodemos. 

(MOTRONI, 2015). 
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Figura 5. Post da Página Buscofem no Facebook – Homens, Entendam Que a Nossa Cólica Não é Exagero! 

Fonte: Facebook. 2015. 1 fot., color. 600 cm x 473 cm28. 

E, claro, o mercado publicitário precisa se movimentar nesse tipo de cenário para ganhar 

seu público. Diferentemente da concorrente Novalfem, o Buscofem publicou em sua página do 

Facebook29 uma imagem de um provável casal heterossexual conversando na cama com o 

seguinte texto na parte superior: “Homens, entendam que a nossa cólica não é exagero!”. Já a 

legenda que acompanha a publicação da imagem na rede social descreve: “Sem mimimi. É tudo 

verdade! Não tem como explicar esta dor.”. A mulher do anúncio está sentada com os braços 

cruzados, cabisbaixa e com uma expressão facial que indica aborrecimento. Um possível 

sentido que se pode atribuir a essa configuração corporal é a de que ela há muito tempo tem 

tentado explicar sobre seus momentos emocionais relacionados às dores físicas da cólica para 

o marido, o qual se encontra de frente para ela. Este está gesticulando com os braços e mãos 

abertos e direcionados para cima. Seu rosto parece complacente. A oposição entre mãos, que 

parece sugerir discussão, e face suave parecem apontar para uma rendição. Seria um "estou 

tentando te compreender"? Ao menos a cena indica um espaço de diálogo, o que casou bem 

com a parte escrita no topo da imagem. 

 

                                                           
28 Página do Facebook da marca Buscofem. Disponível em: 

https://www.facebook.com/Buscofem/photos/pb.198849783539777.-

2207520000.1434057536./824217891002960/?type=3&theater. Acesso em: 06 fev. 2019. 
29 Página do Facebook da marca Buscofem. Disponível em: https://www.facebook.com/Buscofem/. Acesso em: 

06 fev. 2019. 
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1.6 De volta às visualidades e mais respingos... 

Por um momento coloco de lado o argumento das questões mercantis porque, 

independentemente disso, a partir do momento em que uma grande marca no mercado 

publicitário assume esse tipo de discurso representativo, ela contribui de alguma forma para 

legitimar a dor associada ao período menstrual. Sim, é evidente (e um pesar) que as mulheres 

necessitam incomodar bastante, como Fabiana mencionou, para não serem subestimadas. Mas, 

mais uma vez, a complexa pergunta “quem legitima qual discurso e por quê?” (recorrente nos 

Estudos de Cultura Visual) vem à tona. Como diria Michel Foucault (2010), o poder se abstém 

desses graus de racionalização para dar continuidade à perseguição de seus objetivos e esse tipo 

de visualidade do Buscofem não deixa de ser uma modalidade instrumental para que ele possa 

ser exercido (FOUCAULT, 2010, p. 246-247). A publicidade (através de jornais, revistas, redes 

sociais, entre tantos outros meios), o Estado, a Igreja e a Escola assumem o poder que vem 

acompanhado da legitimação.  

Apesar de as figuras 4 e 5 carregarem discursos aparentemente opostos, pelo que já foi 

analisado aqui, ambas mantêm uma paleta de cores suave e delicada, o que presume o gosto de 

um público marcado pela feminilidade. Ao mesmo tempo em que constrói uma visualidade com 

cores claras para “adequação ao público”, a Novalfem, pode-se dizer que de forma cômica, 

tenta trazer o discurso do empoderamento feminino ao recorrer ao símbolo do raio na parte 

superior direita da imagem. Até parece a abertura30 de “As Meninas Superpoderosas”, quando 

o criador (e suposto pai) das três garotas joga “açúcar, tempero e tudo o que há de bom” dentro 

de uma panela para criar as “garotinhas perfeitas”. Na figura 4, colocaram tudo aquilo que é 

permitido (cores suaves, especialmente a cor rosa, claro), fundo neutro (que remete a um 

ambiente doméstico) e um raio para simbolizar o “Girl Power” para apaziguar as feministas. 

Mas, assim como o professor Utônio, a Novalfem colocou um ingrediente extra, a hashtag 

#SEMMiMiMi, (mais um texto totalmente negligente e silenciador) na mistura que desordenou 

a “fórmula perfeita”, o que desencadeou uma reação totalmente contrária ao esperado no 

público.  

Já na figura 5, se fosse possível falar de um “rosa e branco” para brincar com o conceito 

de “preto e branco”, eu diria que essa visualidade foi construída para dar essa sensação. A 

imagem possui um filtro rosa e sutil e a cena é praticamente composta apenas por tons claros. 

Como na figura 1, a mulher aparece mais uma vez com vestes brancas, o que indica os sentidos 

já apresentados quando foi discutida a primeira imagem nas primeiras páginas desta escrita. 

                                                           
30 Vídeo de abertura do desenho “As Meninas Superpoderosas”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YeSGS6NETmg. Acesso em: 07 fev. 2019. 
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Parece que, quando o assunto é menstruação, a regra é usar, de maneira predominante, a cor 

branca, especialmente no figurino das modelos. E o Buscofem, ainda que uma marca de 

medicamentos, adotou essa norma das propagandas de absorventes para falar de cólicas 

menstruais. O uso da cor branca na publicidade é associado à segurança, à limpeza, à bondade, 

à inocência, à pureza e até mesmo à virgindade. No caso da figura 1, é cabível associar à 

visualidade todos esses adjetivos, inclusive a questão da virgindade, considerando o público-

alvo e a época da publicação do anúncio na Revista Atrevida. Afinal, o discurso proposto para 

tratar da sexualidade adolescente é marcado por discursos conservadores, como um elogio à 

virgindade e ao comportamento de “boa-moça” (FISCHER, 2001, p. 596). 

Na figura 5, no entanto, a preocupação não está centrada no comportamento sexual e 

isso é perceptível na idade aparente dos modelos. Nesta visualidade, a cor branca tem mais a 

ver com um efeito calmante. Pode parecer contraditório, já que a marca intenciona passar a 

mensagem para os homens de que as dores e os ápices emocionais das mulheres não fazem 

parte de um mero drama. Isso não significa um consentimento entre todas as partes (parceiros, 

colegas de trabalho, chefes e a sociedade em geral) de que a mulher está “livre para fazer seus 

dramas”. Até porque, se assim fosse, o Buscofem não estaria veiculando publicidade de seu 

produto para aliviar as dores do período menstrual. Logo, além dos pressupostos de higiene 

continuarem presentes, o controle da histeria ainda é passível de interpretação nesse tipo de 

visualidade.  

Outro ponto que constitui a parte visual das peças publicitárias é a escolha da tipografia. 

Na figura 1, a fonte escolhida para o título do anúncio é bastante incisiva, o que articula bem 

com o tom imperativo e a palavra “dever”. Da figura 3 à figura 5, há fontes mais cursivas, 

delicadas ou fofas. A colocação de imagens meigas para o público feminino remete à 

visualidade que “tem se perpetuado culturalmente e feito com que as mulheres que não sigam 

esse comportamento mais ‘fofo’ representem uma ameaça para as dinâmicas de relações 

sociais, uma ameaça para sistemas que esperam delas corpos dóceis” (ÁLVAREZ, 2018, p. 

166). 

Por outro lado, especialmente nas figuras 4 e 5, os termos que mais chamam a atenção 

e que possivelmente poderiam causar estranhamento são colocados em fontes mais suaves. Na 

figura 4, por exemplo, esse termo seria “#SEMMiMiMi”. A tipografia utilizada para transcrever 

a palavra é fofa e de cor rosa. Ao mesmo tempo em que há uma expressão de ordem, a marca 

anunciante recorre a contornos mais suaves e a uma coloração delicada. 

O termo da figura 5 seria o substantivo “homens”. Além dessa palavra se destacar num 

anúncio voltado para as mulheres, ela serve como vocativo para uma “conversa séria” com o 
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“sexo oposto”. Logo, sua presença inserida de forma delicada introduz de forma amigável uma 

“bronca” devido ao modo como os homens veem as dores da TPM, ao mesmo tempo em que 

não deixa de caracterizar uma visualidade padrão voltada para o público feminino. 

Essa forma de falar da mulher para o “outro” também é perceptível nas figuras 2 e 3. A 

expressão “ela pode” está na terceira pessoa do singular, o que indica que o assunto pronunciado 

ao interceptor é sobre outra pessoa. É como se a marca (posicionada como um sujeito 

masculino) autorizasse o discurso de que as mulheres podem desempenhar uma variedade sem 

fim de atividades e ter variações de humor durante o período menstrual para o homem, ao invés 

de falar sobre isso diretamente para o seu público. Ou será que a ideia é estabelecer “um acordo” 

entre os homens e a mídia tendo, então, a figura masculina como alvo da visualidade? 

Em páginas anteriores, abordei sobre o poder pastoral, conceito este construído por 

Michel Foucault (2010). A figura 3 me leva a tal linha de raciocínio quando vejo, na captura de 

tela do site da Intimus, o menu “Meu Calendário”. Ao entrar no site, o usuário já é impactado 

por uma caixa de mensagem (no estilo pop-up31) que solicita a informação de quando começa 

o seu período menstrual. Acima dessa caixa está escrito “Sincronize seu ciclo menstrual com 

nossa página para receber conteúdo personalizado”. É disponibilizada uma espécie de 

calendário a partir do qual as mulheres marcam o dia do mês referente aos seus ciclos. O 

próximo passo é responder às sucessivas perguntas “quanto tempo, mais ou menos, sua 

menstruação dura?” e “quanto tempo em média dura até a próxima menstruação?”. Em seguida, 

a pessoa é redirecionada àquela cartilha com orientações condizentes ao período menstrual em 

que se encontra naquele momento. Assim como na confissão, informações da vida privada são 

entregues a uma estrutura de poder. 

Essa ação pode parecer fazer parte dessa onda de empatia que a Intimus apresenta em 

seu tom publicitário atualmente. Claro, pode haver, sim, a intenção de auxiliar as mulheres a 

encarar cada fase de seus ciclos da melhor maneira possível na tentativa de não negligenciar 

suas particularidades como a Novalfem fez. Porém, é inevitável para mim, a partir do meu 

contexto de fala (como publicitária e mestranda em Arte e Cultura Visual), não visualizar essa 

postura como uma estratégia de vigilância que compõe o sistema integrado do poder disciplinar 

descrito por Foucault (1987). Ter em mãos dados, como a quantidade de dias que as mulheres 

declaram menstruar, bem como outras características, ajuda a Intimus a prever hábitos e 

                                                           
31 “Pop-up é uma janela que aparece no navegador da internet quando se acessa uma página na web ou algum link 

de redirecionamento [...] Os pop-ups são recursos de publicidade dos desenvolvedores dos websites, como 

tentativa para chamar a atenção dos internautas, mas que acabam por incomodar grande parte dos usuários da 

internet”. Disponível em: https://www.significados.com.br/pop-up/. Acesso em: 11 fev. 2018. 
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comportamentos essenciais para construir estratégias de mercado e conteúdos ainda mais 

direcionados que podem ajudá-la a se adaptar às mobilizações dos sujeitos femininos. 

Não posso afirmar que as estatísticas colhidas com essas informações subjetivas sejam 

repassadas para outras autoridades, mas é válido recordar que  

o poder do tipo pastoral, que durante séculos - por mais de um milênio - foi 

associado a uma instituição religiosa definida, ampliou-se subitamente por 

todo o corpo social; encontrou apoio numa multiplicidade de instituições. E, 

em vez de um poder pastoral e de um poder político, mais ou menos ligados 

um ao outro, mais ou menos rivais, havia uma tática individualizante que 

caracterizava uma série de poderes: da família, da medicina, da psiquiatria; da 

educação e dos empregadores. (FOUCAULT, 2010, p. 238). 

Por trás das mídias publicitárias estão os empresários, que não deixam de ter sua parcela 

de contribuição para o funcionamento da teia de dispositivos de controle que operam seus 

discursos sobre os sujeitos, bem como colocam para funcionar mecanismos de vigília que 

possam capitalizar seus lucros. Uma vez que as relações de poder estão voltadas para a 

produtividade, interessa ao sistema capitalista inserir os corpos em sua lógica de mercado. A 

presença predominante do sujeito masculino nas estruturas de poder colocou os corpos das 

mulheres como doentes com o intuito de vender e comprar a partir deles. Esta constatação é 

notável em diferentes momentos sociais, históricos e culturais, sendo esses corpos modelados 

de acordo com as necessidades vigentes. Por exemplo, ao se referir à passagem da família 

colonial à colonizada no Brasil, Jurandir Freire Costa (2004) recorda que, num primeiro 

momento,  

[...] a higiene, acompanhando a urbanização, retirou a mulher do 

confinamento doméstico, liberando-a para o convívio social e o consumo 

comercial [...] No segundo tempo, reforçando a “estatização dos indivíduos”, 

a higiene procurou reintroduzir a mulher na família, devidamente convertida 

ao amor filial e ao consumo de serviços médicos. (COSTA, 2004, p. 255). 

Ao acompanhar a escrita do autor, diferentes nuances apontam ao fato de que as 

mulheres tinham que ceder à política higienista para que o machismo prevalecesse. Colocar o 

corpo feminino como doente foi, afinal, uma forma de mantê-lo comedido. Ele funciona como 

uma projeção das conveniências requeridas pelas circunstâncias. Isso não muda com o passar 

do tempo e a menstruação serve como mais um instrumento para exercício de poder, tanto no 

que se refere à comercialização quanto aos aspectos sociais e morais. Ao mesmo tempo em que 

a moda, os cosméticos e os medicamentos, entre outros artigos (o que inclui os absorventes 

descartáveis), inserem o corpo feminino num consumismo posto como necessário (pois, caso 

contrário, ele será uma antítese do que é considerado higiênico), esses mesmos dispositivos 

condicionam/inventam certos tipos de saber a fim de governar e guiar a mulher em harmonia 
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com interesses maiores (AGAMBEN, 2009). Tanto a fala quanto a confissão angariadas a partir 

do indivíduo e do conhecimento que dele se pode ter geram saberes a fim de colocar o corpo 

“como mercadoria” e “para a mercadoria” (FOUCAULT, 1987, p. 218). Portanto, é possível 

visualizar a ação do poder pastoral em diferentes momentos históricos. 

 

Figura 6. Material Publicitário da Sempre Livre “Experimentando Um Visual Diferente?” 

Fonte: Site Formigueiro Particular. 2010. 1 fot., color. 346 cm x 492 cm32 
 

                                                           
32 Site Formigueiro Particular. Disponível em: 

https://formigueiropartcular.wordpress.com/2010/12/20/produtinhos-vintage/. Acesso em: 12 fev. 19. 
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Figura 7. Material Publicitário da Campanha #SEMPREJUNTAS da marca Sempre Livre 

Fonte: Site Meio e Mensagem. 2018. 1 fot., color. 575 cm x 300 cm33 

Uma vez que analisei outras imagens e expliquei aspectos do meu interesse, é 

importante que eu me refira a outras imagens do mesmo gênero (no caso, visualidades 

produzidas por outra marca de absorvente) para que a ideia de recepção dessas imagens possa 

ser ampliada (ROSE, 2001, p. 19). 

A partir do momento em que comecei a pesquisar visualidades publicitárias relacionadas 

a marcas de absorvente, a imagem da figura 6 foi uma das encontradas ao digitar “propagandas 

de absorvente” no mecanismo de busca de imagens do Google. Foi uma busca superficial para 

ver o que viria entre as primeiras colocações. Apesar de ter me deparado com esse material 

publicitário da Sempre Livre, eu não consegui encontrá-lo em suas mídias oficiais, como 

Facebook ou site. A fonte que publicou essa imagem tinha feito uma seleção de propagandas 

consideradas antigas. No entanto, pela tipografia e pelos outros recursos visuais, ela não parece 

ter sido produzida antes dos anos 2000.  

O fato é que fiquei me perguntando se, assim como no caso da Novalfem, essa 

veiculação foi retirada do ar devido ao seu cunho extremamente racista. Com o título 

"Experimentando um visual diferente?" associado à imagem de uma modelo preta e que assume 

seu Black Power através de seus cabelos (até porque o conceito vinculado ao termo Black 

Power vai muito além da questão visual), a Sempre Livre se aproxima de um posicionamento 

que indica o quanto ela vê a etnia dos sujeitos pretos como algo diferente (à margem) e que não 

passa de um mero estilo que pode ser facilmente experimentado por qualquer sujeito. Sem 

                                                           
33 Site Meio e Mensagem. Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-

noticias/2018/03/13/para-quebrar-tabus-sempre-livre-apresenta-sempre-juntas.html. Acesso em: 12 fev. 19. 
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contar que, ao comparar o estilo das pessoas afrodescendentes ao tipo de “proteção diferente” 

que seus produtos oferecem, ela reduz de forma desastrosa as questões históricas, políticas, 

culturais e sociais desse povo ao patamar daquilo que é descartável. 

Os padrões analisados nas figuras 1 e 2 (e também na 5) possuem elementos que se 

repetem na figura 6. A modelo está vestida em tons claros, transparece um comportamento dócil 

e delicado, sorri como se não houvesse problemas e a composição visual é curvilínea, conta 

com uma paleta suave (sem a cor vermelha) e é acompanhada por borboletas que reforçam a 

fragilidade comumente associada ao corpo feminino. 

Todo o conjunto preconceituoso é reforçado pela mensagem de que esses absorventes 

são os únicos com agentes naturais capazes de proteger e neutralizar odores. Mais uma vez, o 

cheiro natural da vagina precisa ser disfarçado. A vigília do comportamento assume seu posto 

e aflige as mulheres ao instalar a preocupação de adquirir produtos que as enquadrem como 

“limpinhas” e “cheirosas”. 

Tenho consciência de que não encontrei exatamente o meio em que esse material 

publicitário foi veiculado. Mas julgo conveniente trazê-lo para esta discussão pelo fato desse 

tipo de discurso existir em sociedade. Pode ser que as pessoas, ali no início dos anos 2000, não 

tenham notado a gravidade de sua mensagem. Pode ser, ainda, que o meio em que esta 

propaganda apareceu não tenha gerado margens para reação. Porém, com as mobilizações 

sociais (não necessariamente ligadas a esse conteúdo), a marca se reposicionou e deixou seu 

passado oculto. 

Em 2018, a Sempre Livre lançou um novo posicionamento global, no Dia Internacional 

das Mulheres, com o apoio da hashtag #SEMPREJUNTAS para desmistificar a menstruação e 

unir vozes femininas para debater o assunto. Até meados de fevereiro de 201934 a marca 

continuou alinhada com essa proposta em toda a sua comunicação. No site35 havia o menu 

“Sempre Juntas” para que o usuário pudesse assistir aos vídeos do programa 

“#SEMPREJUNTAS Com Maísa”, em que a jovem apresentadora brasileira dialogava sobre 

os tabus da menstruação com outras mulheres influentes nas redes sociais.  

No canal do YouTube da empresa, esses vídeos também foram divulgados, bem como 

comerciais que seguem a mesma linha comunicativa da hashtag #SEMPREJUNTAS. Há 

algumas páginas, mencionei que a aparição da cor real da menstruação ainda não pode ser 

sentida na comunicação das marcas de absorventes brasileiras. Fiz uma nota (de número 14) 

                                                           
34 Atualmente, em 2020, a marca continua seu reposicionamento, porém, com uma nova campanha: #EuMenstruo. 

Disponível em: https://www.semprelivre.com.br/. Acesso em: 28 jan. 20. 
35 Site da marca Sempre Livre. Disponível em: https://www.semprelivre.com.br/. Acesso em: 12 fev. 19. 
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para salientar que, contudo, a Sempre Livre publicou um vídeo em seu canal que mostra um 

líquido vermelho claro sendo despejado num absorvente. A minha inquietação era (e ainda é) 

com o fato de a cor ser visivelmente artificial. Porém, muito além disso, a questão se concentra 

na impossibilidade percebida pela empresa de levar esse frame para a televisão aberta. Como 

eu havia mencionado, é provável que a sociedade em geral não esteja pronta para esse tipo de 

visualidade, assim como a marca não está pronta para a sua recepção.  

Quem sabe a Sempre Livre não tenha feito o teste ao colocar primeiramente o vídeo 

somente nessa plataforma on-line para medir as possíveis reações? Afinal, os comentários na 

publicação36 vão desde “Aleluia que colocaram um liquido VERMELHO pra representar o 

sangue (que tbm é vermelho). Mais do que na hora. Obrigada por eu ter vivido pra ver isso!! 

Obrigada, Sempre Livre! Ganhou pontos comigo, quero esse comercial na TV agora! E arrasou 

na representatividade! Só faltou uma careca!” e “A Globo tá perdendo” até “Alguém já viu 

tanta mulher feia num comercial só?”. Devido ao teor de comentários como este último, fica 

evidente o quão a representatividade é instigada a caminhar lentamente. 

A primeira frase apresenta elementos textuais que apontam a incredulidade de quem fala 

perante o que vê. "Aleluia" é um termo usado popularmente quando acontece algo oposto ao 

que se vivencia comumente. Ou seja, ao ver o vídeo, é como se um milagre acabasse de vir à 

tona. Além disso, a mulher que postou o comentário optou por escrever a palavra "vermelho" 

em caixa alta. O uso da cor vermelha em comerciais de absorvente poderia ser algo 

completamente natural, já que condiz com a aparência biológica. A forma como ela expõe a 

palavra provavelmente tem o intuito de lembrar o quanto isso é óbvio e isso é perceptível em 

sua fala quando ela expressa "o sangue (que tbm é vermelho)" e agradece por ter vivido para 

ver isso. 

Interessante é observar seu apelo para que o comercial vá para a televisão. Fica 

subentendido aquilo que comentei há pouco sobre atingir mais pessoas através da televisão 

aberta: essa mulher sabe que para provocar mudanças é preciso ousar mais. Porém, ainda falta 

coragem para enfrentar a reação de um público tão diverso. Inclusive, o segundo comentário, 

também de uma mulher, brinca que a maior emissora brasileira de televisão “tá perdendo” esse 

tipo de conteúdo. É certo que a menção diz respeito à Rede Globo que, com uma considerável 

parcela conservadora, poderia perder audiência e patrocínios, caso incluísse essa parte do vídeo 

em sua programação. 

                                                           
36 Comercial da marca Sempre Livre. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sitZ8l7dZBA. Acesso 

em: 12 fev. 19. 
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Outro ponto valorizado pela primeira internauta foi a representatividade relacionada ao 

corpo físico, algo quisto pela marca. 

Já o terceiro comentário reforça a ignorância em relação à diversidade de corpos e 

estilos, algo provavelmente temido pelas marcas. O ódio desse discurso parece expor uma 

opinião de que quem fala esse "tipo de coisa" (ou seja, assume uma liberdade "para ser" e "se 

expressar") são as mulheres à margem do padrão de beleza imposto pela indústria midiática. O 

autor desse comentário pode entender que atacar a aparência física é uma forma de redimir a 

força da resistência que essas mulheres estão transmitindo ao expor algo natural aos seus 

corpos. 

Dentre as visualidades da campanha, a figura 7 representa bem a diversidade que a 

Sempre Livre tem almejado alcançar. O comercial, que foi alvo dos comentários acima, inclui 

nacionalidades brasileira, indiana, filipina, argentina e australiana, por exemplo. A série “Nosso 

Sangue, Nosso Corpo”, já abordada neste capítulo, também abre espaço para que mulheres que 

nasceram ou vivem na África do Sul contem suas experiências.  

Uma mulher preta é o centro da visualidade da figura 7. Uma mulher preta sem cabelos 

alisados é o centro dessa visualidade. Uma mulher preta sem traços finos é o centro dessa 

visualidade. Uma mulher sem cabelos compridos e/ou loiros é o centro dessa visualidade. Uma 

mulher sem olhos claros é o centro dessa visualidade. São várias informações não permitidas 

em muitos discursos. Mas, agora, fazem parte do centro dessa visualidade. Sua expressão facial 

conversa ao invés de forçar espontaneidade. Isso importa! Importa, ao menos, para que um 

processo de desconstrução seja iniciado. Não é que eu esteja romantizado esse 

reposicionamento da Sempre Livre. Definitivamente, muitos avanços são tardios.  

 Apesar de fazer parte de um ambiente doméstico, o quarto, cenário dessa visualidade, 

afasta a imagem recorrente de mulheres inseridas em trabalhos em prol da manutenção do lar, 

porque o que predomina no vídeo são os artefatos relacionados à vida pessoal daquela mulher. 

No comercial, isso fica mais claro quando o plano da câmera está mais aberto e é capaz de 

mostrar a jovem segurando um lápis e uma página de um caderno ou livro. Nesse momento, 

sua fala “é ter que faltar na aula” faz referência ao cotidiano de muitas mulheres que não vão à 

escola durante o período menstrual, especialmente devido às condições de acesso limitadas a 

absorventes ou coletores menstruais. Vale dizer que, assim como negligenciar a dor das 

mulheres nesse período é grave, os impostos abusivos sobre o valor dos absorventes em 



54 
  

 

algumas regiões ou a falta de informação sobre alternativas para que a pessoa não corra o risco 

de contrair infecções também são problemas pertinentes ao tema37. 

 O coletor menstrual, por exemplo, foi inventado e patenteado pela Leona Chalmers, em 

1937, mas a deliberação sobre o seu uso foi muito recente. O medo de introduzir um objeto 

estranho na vagina, o nojo relacionado à probabilidade de tocar o próprio sangue, a falta de 

informação sobre o uso e a vergonha de olhar para os próprios órgãos íntimos são alguns dos 

fatores que adiaram o coletor como uma alternativa eficiente para muitas mulheres. 

 Outra iniciativa que tem sido divulgada há menos tempo, mas que infelizmente não é 

acessível a todas as mulheres por questões financeiras (e de informação também), são as 

calcinhas, biquínis e maiôs absorventes. Possivelmente, assim como no caso do coletor, nem 

todas as mulheres que tiverem condições de testar o produto irão se adaptar ao uso. No entanto, 

o que pretendo salientar é a necessidade de atender às pluralidades dos corpos femininos. 

 Isso também implica na inclusão de corpos que são enquadrados como femininos, mas 

que não se identificam com o sexo biológico atribuído desde o nascimento. Os homens 

transexuais têm seus corpos invisibilizados por várias razões concernentes a uma sociedade 

preconceituosa. E apesar de todo esse trabalho de reposicionamento para demonstrar 

representatividade, as marcas Intimus e Sempre Livre, assim como várias outras atuantes no 

mercado de absorventes, não incluem esses sujeitos que já são discriminados por não 

corresponderem aos padrões de corpos esperados pela masculinidade hegemônica.  

 O que acontece é que, entre os homens trans, há aqueles que (ainda) não tomaram 

hormônio para interromper a menstruação ou não se submeteram a procedimentos cirúrgicos 

com esse fim. Continuar menstruando faz com que eles se lembrem da época em que viviam 

num corpo que não correspondia às suas identidades. O ato de usar absorvente revive, todos os 

meses, essas memórias. Se portar absorventes em público ou transparecer o seu uso de algum 

outro modo ainda é extremamente inoportuno para grande parte das mulheres cisgênero, para 

um homem transexual há um desconforto muito maior. 

Diante dessa necessidade, a marca norte-americana de roupas íntimas Thinx lançou, em 

2015, a “boyshort”. Antes disso, ela já havia criado as calcinhas absorventes citadas acima, 

estas pensadas especificamente para mulheres. Dois anos depois dessa invenção, houve a 

percepção de que muitos homens transexuais também tinham direito a essa alternativa e, por 

isso, a empresa começou a produzir a cueca. 

                                                           
37 Nas propagandas, a dor proveniente da cólica menstrual só ganha visibilidade devido à presença de marcas de 

analgésicos. Já as doenças potencialmente perigosas e as infecções são marcadas pela invisibilidade.  
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A Thinx convidou Sawyer DeVuyst, modelo e influenciador digital, para lançar a 

boyshort. Ele relata no vídeo feito especialmente para a campanha comercial38 que, mesmo 

sendo um homem transgênero, ainda tem em mente que homens não devem menstruar, porque, 

isso é o que a sociedade lhe ensinou. Afirma também que ninguém está falando sobre homens 

com períodos menstruais, porque isso é uma fonte de vergonha e é algo relacionado ao corpo 

feminino (DEVUYST, 2015). Fica explícito que há uma autoridade institucional que não 

permite a abertura para discursos em prol da qualidade de vida desses sujeitos, afinal, os 

discursos oficiais orientam os homens apenas para comportamentos masculinos hegemônicos. 

Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros — feminino 

ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada 

cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades da 

sexualidade — das formas de expressar os desejos e prazeres — também são 

sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e 

sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são 

moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 1999, p. 09). 

A CEO da Thinx, Miki Agrawal, disse em entrevista à Mashable39 que “se nosso 

objetivo é quebrar esse tabu e eliminar a vergonha associada à menstruação de forma global, 

nós temos que fazer isso para todos” (AGRAWAL, 2015, tradução minha)40. Por isso, muitas 

feministas tentam alertar sobre a importância de a luta ser em prol de mulheres brancas, 

mulheres pretas e transgêneros. “Para de fato compreender a violência contra a mulher, 

precisamos observar as intersecções de classe, desastres ambientais, gênero, imperialismo, 

militarismo, patriarcado, pobreza, racismo e guerra” (ENSLER, 2018, p. 156). 

Logo, o feminismo interseccional surge como uma vertente que responde a um 

movimento pautado nos problemas de mulheres brancas, pertencentes à classe média ou alta e 

heterossexuais, uma vez que a violência não atinge apenas esses sujeitos. Mulheres em 

diferentes condições sofrem com o peso do machismo, da misoginia e do falocentrismo, que 

são perspectivas possibilitadas por uma cultura patriarcal. 

As feministas intersecs defendem, por exemplo, o recorte de gênero, de 

condição de gênero, de etnia, de classe, de orientação sexual, pois reconhece-

se que as mulheres não sofrem todas juntas as mesmas opressões e que nem 

sempre a mulher está em situação de desvantagem nas relações de poder na 

sociedade, pois estas não se configuram somente no sistema patriarcal tendo 

em vista que existem outros sistemas de opressão que envolvem etnia, classe, 

sexualidade etc. (SOUZA, 2016). 

                                                           
38Vídeo publicitário da Thinx. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XRrJvHuCNQY&feature=youtu.be. Acesso em: 12 fev. 19. 
39 Site da Mashable. Disponível em: https://mashable.com/2015/11/15/thinx-underwear-

transgender/#4P7VB0mnK8qr. Acesso em: 12 fev. 19. 
40 “If our goal is to break this taboo and eliminate the shame associated with periods globally, we've got to do 

that for everyone” (AGRAWAL, 2015). 
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Não há apenas um grupo que sofre com os tabus da menstruação e, consequentemente, 

a luta não deve segregar os diferentes corpos que se veem envolvidos na temática.  

Aproveito a discussão sobre a boyshort nesta escrita para tratar o absorvente descartável 

como uma lógica de mercado. Não é a minha intenção abordar a inclusão de homens transexuais 

como uma oportunidade de aumento da parcela de consumidores para uma marca. Esta é uma 

perspectiva que deve ser levada em consideração, mas, ao invés de escolher tal linha de 

raciocínio sob o risco de desmerecer a importância dessa atitude empática, prefiro tirar proveito 

do assunto para discutir mais sobre a diversidade de meios de contenção para a menstruação. 

Já que estou falando das cuecas absorventes, algo à margem do que nos é imposto como comum, 

é importante questionar o motivo pelo o qual os absorventes descartáveis são vendidos como 

uma bandeira de libertação. Diante do que já foi exposto, fica mais fácil visualizar os jogos de 

interesses que associam a higiene à necessidade de consumo. É muito mais atraente vender um 

produto que permite à indústria lucrar mensalmente com a menstruação (instrumento útil) do 

que abrir portas para artigos reutilizáveis, como as calcinhas absorventes ou os coletores 

menstruais. 

O absorvente descartável não resolve muitas questões. Primeiro, o pensamento 

construído de que as mulheres precisam desse artigo reforça os tabus que envolvem os seus 

corpos e as inviabilizam, a partir da escassez de informações, o contato com outras alternativas. 

Ademais, o uso de absorventes fortalece uma cultura de que é nojento tocar o próprio sangue e, 

por isso, é mais conveniente descartá-lo no lixo ao invés de lavar o fluxo contido no coletor 

menstrual, por exemplo. No blog do médico Drauzio Varella, a editora Mariana Varella discorre 

em uma matéria41 sobre alguns desses bloqueios:  

Por que um dispositivo relativamente barato, sustentável (o absorvente 

externo demora cerca de cem anos para se degradar na natureza e o interno, 

mais ou menos um ano), que oferece baixo risco de infecções e mais liberdade 

à mulher é tão pouco divulgado? Uma coisa é certa: para usar o coletor, a 

mulher precisa entrar em contato com o próprio corpo, tocá-lo, conhecê-lo, 

aceitá-lo. Em uma sociedade em que falar sobre o funcionamento e as 

necessidades do corpo feminino ainda é tabu, em que mesmo hoje em dia 

algumas meninas escondem até da mãe, mulher como elas, que menstruaram, 

é fácil entender por que pouco se fala sobre o dispositivo. Espera-se de nós, 

mulheres, que lidemos com a menstruação em segredo. (VARELLA, 2015). 

Segundo, essa proposta de consumo não convém às necessidades sociais e ambientais 

as quais o planeta tem enfrentado. A quantidade de resíduos sólidos que a população descarta 

diariamente é uma problemática que também deve ser trabalhada culturalmente, mas, por 

                                                           
41 Coletor menstrual: por que não falamos dele?. Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/mulher-

2/coletor-menstrual-por-que-nao-falamos-dele/. Acesso em: 05 nov. 2019. 
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enfrentar uma lógica de mercado entremeada por interesses advindos de fortes estruturas de 

poder, permanece silenciada em muitas situações.  

Com essas reflexões, é palpável a noção de que a menstruação é um instrumento de 

subjetivação das mulheres, principalmente se o absorvente puder ser considerado um 

dispositivo, segundo a proposta de Giorgio Agamben: 

Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos 

foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 

de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 

manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, 

as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido 

evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 

agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e 

- por que não - a própria linguagem [...] (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 

A premissa anunciada pelas grandes marcas, através da publicidade, de que o absorvente 

descartável é sinônimo de conforto, higiene, liberdade e segurança, disfarça (ou não) os moldes 

desejáveis de comportamento padrão para os corpos femininos. Ou seja, o absorvente, encarado 

como um dispositivo, orquestra um modelo de consumo e distancia as mulheres de seus 

próprios corpos com a perpetuação de tabus relacionados à higiene. Posto como 

adoecido/subalternizado, como discutido nalgumas páginas atrás, o corpo é educado pelos 

dispositivos.  

Por sorte, com a facilidade entregue pela Internet, meios de contenção, como os 

coletores menstruais e as calcinhas absorventes, têm sido mais divulgados. No entanto, por mais 

que as empresas sustentáveis almejem disseminar informação sobre o assunto, ainda há que se 

quebrar os diversos tabus que foram cultivados em relação ao uso desses produtos.  

 

Aproximações finais da Menarca 

 Por falar em pluralidade, destaco a importância do assunto em xeque a partir dos Estudos 

de Cultura Visual. O cunho adisciplinar do campo leva a abordagens que não se limitam a 

códigos formais de separação entre áreas. Para desenvolver este primeiro capítulo, foi 

necessário percorrer um rio sem margens, as quais poderiam sufocar a complexidade dos tabus 

que envolvem a menstruação.  

Quando mencionamos uma área de investigação denominada cultura visual 

(nalguns casos estudos visuais), estamos a referir-nos a algo relativamente 

recente e não verdadeiramente consolidado disciplinarmente, uma vez que 

consiste num empreendimento interdisciplinar envolvendo múltiplos 

programas epistemológicos. Tal diversidade apenas revela quão complexo e 

multifacetado é o horizonte da visualidade humana e dos artefactos e 
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dispositivos que o compõem. A pintura, o cinema, o graffiti, a fotografia, a 

banda desenhada, a moda, o corpo, etc. são alguns dos alvos de interrogação 

de investigadores provenientes dos estudos culturais, dos estudos dos média, 

da história de arte, da sociologia, da antropologia, entre muitas outras 

disciplinas instituídas. (CAMPOS, 2013, p. 5). 

  Antes de entrar em contato com a graduação em Comunicação Social (Habilitação em 

Publicidade e Propaganda), eu via a minha menstruação enquadrada, preponderantemente, nos 

meios publicitários. Claro, havia a interferência do imaginário popular, quando as colegas se 

aproximavam para contar suas experiências da menarca e no momento em que precisei relatar 

o acontecimento para a minha mãe. No entanto, esses diálogos, analisando a partir do lugar em 

que me encontro hoje, carregavam marcas, ainda que suaves, da mídia que nos envolvia. Por 

exemplo, havia um comercial de medicamento que ficou famoso pelo jingle42 “Atroveran, 

tomou, passou”. Nos intervalos das aulas, quando uma colega estava sentindo cólica, havia 

quem proferisse as palavras cantadas da propaganda. Daí surgiam perguntas como “esse 

remédio realmente funciona para você? ” e “qual marca de absorvente você gosta mais?”, e por 

aí vai... 

 A partir de experiências como essas, nas quais eu me coloco como sujeito, senti que 

investigar os tabus da menstruação tendo os Estudos de Cultura Visual como apoio seria a 

essência para a compreensão dos percursos que as visualidades acerca da questão percorriam. 

Como disse, por muito tempo a aparição da menstruação de forma pública se deu somente 

através da publicidade.  

 Uma vez que os Estudos de Cultura Visual contribuem para propor mudanças no olhar, 

já que o sujeito é condicionado a ver aquilo que os discursos oficiais advindos dos dispositivos 

de poder projetam (HERNÁNDEZ, 2011), comecei esta pesquisa me questionando: como as 

visualidades produzidas pelas marcas de absorvente me colocam como mulher? Qual papel me 

é entregue?  

 Dessa forma, antes de pensar nas contravisualidades produzidas por artistas que lutam 

contra os tabus da menstruação, foi imprescindível analisar os recursos imagéticos com os quais 

tivemos maior contato durante a nossa formação. Afinal, de um ponto de vista pedagógico, a 

Cultura Visual se constitui como um espaço marcado “por nossa relação com as tecnologias da 

aprendizagem e comunicação que afeta como vemos a nós mesmos e ao mundo” 

(HERNÁNDEZ, 2011, p. 34). Se atualmente há uma resposta contra discursos anteriores, isto 

                                                           
42 Trata-se de uma música ou canção curta utilizada em propagandas para divulgar um produto ou serviço. 

Disponível em: http://www.portaldomarketing.net.br/o-que-e-um-jingle/. Acesso em: 28 mai. 19. 



59 
  

 

é um sinal de que carregamos em nossa bagagem cultural premissas que já não sustentam velhas 

“verdades”. 

 Ainda que o segundo capítulo desta pesquisa aborde as resistências frente às 

visualidades impostas, vale abrir um parêntese neste momento para apontar a contribuição que 

o campo dos Estudos de Cultura Visual entrega para a análise dessas respostas de modo que, 

Confrontados com esta dupla necessidade de apreender e contrariar um real 

que existe, mas não deveria, e um que deveria existir, mas ainda não está em 

devir, a contravisualidade tem criado uma variedade de formatos realistas 

estruturados em torno destas tensões. (MIRZOEFF, 2016, p. 749). 

 Inclusive, as visualidades mais recentes aqui discutidas (a partir da figura 2) advêm de 

uma adequação das marcas perante ao que os movimentos feministas mobilizaram nas últimas 

décadas. Afinal, o processo das tecnologias nunca é perfeito, pois há brechas passíveis de 

ocupação pelas partes não representadas da sociedade (LAURETIS, 1987). 

Neste sentido, os estudos feministas e os movimentos das mulheres vêm 

criando espaços outros — heterotopias — práticas e teorias que atuam na 

representação de gênero e fora dela, na medida da crítica à produção e 

reprodução do sistema de sexo/gênero através das instituições sociais, entre as 

quais a heterossexualidade compulsória. Questiona-se assim as evidências 

identitárias não apenas sociais, mas também biológicas na produção de 

discursos além dos limites hegemônicos. Como assinala de Lauretis, são “[...] 

espaços sociais esculpidos nos interstícios das instituições, nas fendas e nas 

fissuras dos aparelhos de saber e de poder”. (SWAIN, 2000, p. 78). 

Consequentemente, a busca feminista abrange outros modos de ser mulher, além 

daqueles enquadrados pela postura hegemônica machista, misógina e sexista. A decisão, por 

parte dessas marcas de absorvente, de produzir imagens publicitárias de uma mulher que ocupa 

diferentes papéis sociais independentemente de seu ciclo menstrual é uma mudança de 

posicionamento que não veio à tona sozinha, mas sim por adequação a um contra-imaginário. 

Caso não houvesse uma ocupação desses “espaços de fora”, algumas “verdades” que se 

pretendem universais ainda seriam disseminadas de modo a domesticar nossos sentidos. 

Na figura 1, por exemplo, a imposição de um comportamento dócil e recatado, em que 

a mulher possui a obrigação de enxergar sua menstruação como um acontecimento vergonhoso 

e que deve ser escondido, não passa, em um contexto atual, de forma natural pelo nosso olhar. 

Isso decorre justamente da ocupação de resistências contra discursos de tal cunho.  

A figura 4 é uma amostra disso, uma vez que a reação contra a visualidade produzida 

pela marca de medicamentos foi imediata. Parte do público-alvo, o que não deixa de incluir 

feministas, protestou ao ser taxado de manhoso ao sentir cólicas menstruais. Ao analisar essa 

situação com o suporte dos Estudos de Cultura Visual, a noção de que a imagem pode manter 

a ordem se faz percebida cada vez mais como um veredito. Afinal, ao mesmo tempo em que 
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ela faz essa manutenção, caso não esteja adequada ao meio de recepção, pode tornar-se uma 

potência a favor do estabelecimento do caos. 

Em entrevista à Margaret Dikovitskaya, David Rodowick (2006) expressa a necessidade 

do pesquisador, dentro dos Estudos de Cultura Visual, ultrapassar os limites e buscar 

conhecimento em outros campos a fim de recontextualizá-lo em seus interesses de investigação.  

Se “todo executivo do ramo da propaganda sabe que algumas imagens, para usar o 

jargão, ‘têm pernas’ - ou seja, têm a surpreendente capacidade de gerar novas direções e torções 

em uma campanha, como se tivessem inteligência e propósitos próprios” (MITCHELL, 2015, 

p. 169), há que se ter uma contextualização cultural daquilo que foi produzido em determinada 

época. Se essas imagens publicitárias podem acarretar efeitos, é porque estruturas foram 

construídas anteriormente no meio social para que a assimilação ocorresse de modo 

supostamente regulado pelas esferas de poder e vigilância. Não é por acaso que os discursos 

conseguiam concentrar mais autoridade em relação ao corpo da mulher no momento de 

veiculação da visualidade analisada através da figura 1. Naquela época, não havia força ou 

percepção suficientes para ameaçar a autoridade ali proferida.  

O caráter multifacetado da Cultura Visual permitiu a análise de imagens publicitárias 

que carregam possibilidades de discussão em torno de questões de classe, gênero e etnia, o que 

tornou evidentes, sob o prisma das visualidades, relações de poder operantes em diversos 

contextos. A figura 2, material publicitário da marca Intimus, levou a uma discussão sobre as 

experiências da menarca de mulheres pretas relatadas na obra “Os Monólogos da Vagina”, da 

feminista Eve Ensler (2018), e, consequentemente, se aproximou de questões de classe. Tal 

potencialidade pode ser mais bem entendida quando Gillian Rose (2001) faz uma conexão com 

o pensamento de Donna Haraway (1991): 

Ela argumenta que o que a visualidade faz é produzir visões específicas da 

diferença social - de hierarquias de classe, 'raça', gênero, sexualidade, e assim 

por diante - enquanto ela mesma alega não fazer parte dessa hierarquia e por 

assim ser é universal. É porque esta ordenação da diferença depende da 

distinção entre aqueles que afirmam ver com relevância universal, e aqueles 

que são vistos e categorizados de formas específicas, que Haraway afirma que 

ela é intimamente relacionada às opressões e tiranias do capitalismo, 

colonialismo, patriarcado, e assim por diante. Parte do trabalho crítico de 

Haraway, então, é examinar em detalhe como certas instituições mobilizam 

certas formas de visualidade para ver, e para ordenar, o mundo. (ROSE, 2001, 

p.9, tradução minha)43. 

                                                           
43 “She argues that what this visuality does is to produce specific visions of social difference - of hierarchies of 

class, 'race', gender, sexuality, and so on - while itself claiming not to be part of that hierarchy and thus to be 

universal. It is because this ordering of difference depends on a distinction between those who claim to see with 

universal relevance, and those who are seen and categorized in particular ways, that Haraway claims it is intimately 

related to the oppressions and tyrannies of capitalism, colonialism, patriarchy and so on. Part of Haraway's critical 
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O modo como as instituições mobilizam certas formas de visualidade “para ver e 

ordenar o mundo” pode ser sentido na escolha feita pela Sempre Livre de veicular, pela primeira 

vez, a menstruação em sua cor real apenas em seu canal do YouTube. A estratégia permitiu 

medir a reação de uma parcela do público frente a uma visualidade que ainda provoca repulsa 

em muitos sujeitos. “Ver” em que estágio as mobilizações sociais se encontram para continuar 

exercendo a rede de operações para “ordenar” o mundo. Também é possível observar que a 

marca, diante do processo de mobilizações por parte das mulheres, sentiu o sangue como uma 

forma de promover o consumo. Ou seja, o fluido menstrual deixa de ser tabu a partir do 

momento em que se torna um negócio44.  

Os Estudos de Cultura Visual têm nas visualidades e nas imagens visuais a matéria-

prima de estudo, a qual também serve como pretexto para pensar a própria área (ÁLVAREZ, 

2018, p. 76), e esta pode ser considerada um território de reivindicação social. Isso me faz 

pensar o quão necessário é provocar cada vez mais trânsitos, já que estamos sempre cercados 

de aprisionamentos contidos em meios simbólicos. As entradas de diversos campos nas análises 

permitidas pelos pesquisadores da Cultura Visual reposicionam olhares e questionamentos, 

fortalecendo o seu propósito crítico.  

Em maio de 2019, o médico Antônio Drauzio Varella reportou ao jornal Folha de São 

Paulo45 que a falta de pesquisas sobre a menstruação é um reflexo do valor que a sociedade dá 

ao sofrimento de mulheres. Isso porque 

Hall (1996a) aponta o feminismo como uma das rupturas teóricas decisivas 

que alterou uma prática acumulada em Estudos Culturais, reorganizando sua 

agenda em termos bem concretos. Desta forma, destaca sua influência nos 

seguintes aspectos: a abertura para o entendimento do âmbito pessoal como 

político e suas consequências na construção do objeto de estudo dos Estudos 

Culturais; a expansão da noção de poder, que, embora bastante desenvolvida, 

tinha sido apenas trabalhada no espaço da esfera pública; a centralidade das 

questões de gênero e sexualidade para a compreensão da própria categoria 

"poder"; a inclusão de questões em torno do subjetivo e do sujeito e, por 

último, a "reabertura" da fronteira entre teoria social e teoria do inconsciente 

- psicanálise. (ESCOSTEGUY, 1998, p. 8). 

 Os Estudos de Cultura Visual, por mais abertos à confluência que sejam, precisam que 

seus investigadores provoquem em outros campos a flexibilização para assuntos profundos 

relacionados às temáticas de gêneros e sexualidades. Logo, uma metodologia que faça da 

                                                           
project, then, is to examine in detail how certain institutions mobilize certain forms of visuality to see, and to order, 

the world” (ROSE, 2001, p. 9). 
44 O sangue se estabelece como uma forma de atrair e fidelizar à marca as mulheres que já não se sentiam 

representadas pelos comerciais de absorventes descartáveis. 
45 Blog do jornal Folha de São Paulo. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2019/05/menstruacao.shtml. Acesso em: 29 mai. 19. 
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pesquisa um diálogo com outras vertentes de conhecimento pode ser essencial para a 

disseminação de rupturas ao modificar premissas tidas como verdades absolutas. Talvez isso já 

possa ser considerado um ativismo, porque nem todas as disciplinas são receptivas a câmbios 

que desestabilizam convicções tidas como comprovadas. 

 Ao falar sobre as abordagens metodológicas em Artes, Sandra Rey (2002) frisa que 

colocar questões é mais importante do que encontrar respostas. Isso pode ser um desafio para 

quem pesquisa a partir da Cultura Visual, porque, como mencionado, muitas áreas possuem 

margens rígidas. Como provocar avanços pertinentes na sociedade diante de cenários mais 

tradicionalistas?  

 Vale lembrar que a relevância do campo não está apenas no deslocamento do sujeito 

enquanto pesquisador, mas também daqueles que são atingidos pelo assunto investigado. Dessa 

forma, dei início à pesquisa a partir de recursos visuais provenientes da área da Comunicação 

Social e, muitas vezes, estive munida de termos e atualidades de tal campo para desenvolver 

uma análise de visualidades de acordo com os caminhos apreendidos na Cultura Visual.  

No texto “Os Estudos Culturais”, quando Ana Carolina Escosteguy (1998) aborda a 

proximidade do despontamento dos estudos feministas com o desenvolvimento da comunicação 

de massa, deparei-me com a relevância da relação entre as visualidades da menstruação e a sua 

forma de proliferação e, por isso, procurei costurar caminhos entre os campos distintos. 

[...] cada vez mais o objeto de investigação se diversifica e se fragmenta. 

Contudo, no ponto de encontro destas duas frentes, meios de comunicação e 

Estudos Culturais, identifica-se uma forte inclinação em refletir sobre o papel 

dos meios de comunicação na constituição de identidades, sendo esta última a 

principal questão desse campo de estudos na atualidade. (ESCOSTEGUY, 

1998, p.11). 

 Uma vez que os tabus da menstruação, infiltrados em diferentes contextos sociais, 

influenciam a construção de identidades femininas, ter uma perspectiva a partir dos meios de 

comunicação, que também exercem essas pedagogias, foi a forma que melhor encontrei para 

dar início a esta jornada. Foram analisadas visualidades dispostas em diferentes meios de 

comunicação e formatos.  

 Agora, a caminhada almeja traçar rotas mais incisivas dentro da própria Cultura Visual 

a fim de reconhecer e analisar as resistências que o campo instiga frente aos padrões dominantes 

de visualidades. Posteriormente, a mescla entre as duas rotas irão direcionar o contato com 

sujeitos que menstruam (ou não) para, assim, se aproximar do meio social o qual a presente 

temática toca. Os esboços das trilhas são direcionamentos que podem mudar a qualquer 

momento devido ao terreno movediço que a Cultura Visual propõe aos seus pesquisadores. 
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CAPÍTULO 2 – MENSTRUAÇÃO 

Mens.tru.a.ção 

[substantivo feminino] 

Fluxo de sangue e restos da mucosa uterina eliminados periodicamente através da vagina; 

mênstruo 

(HOUAISS, 2010, p. 515) 

 

Em meio ao suspiro das árvores amazônicas, que tentam sobreviver às queimadas e a 

outras tentativas sucessivas de destruição da floresta, a cultura dos povos Nambiquara 

(Nambikwara, Nambicuara ou Nhambicuara)46 resiste, e entre as suas práticas está o Ritual da 

Menina Moça47. Ao primeiro gotejar da menarca, a adolescente indígena é levada a uma oca, 

especialmente construída para a ocasião, e ali deve permanecer por alguns meses, tempo 

determinado por seu pai, recebendo conselhos e instruções para a vida adulta. Mãe, tias, avós e 

outras mulheres mais velhas repassam suas experiências e direcionam a menina para o seu papel 

dentro da comunidade dali em diante. Nenhum homem entra em contato com a menina moça 

durante esse período.  

O ritual é uma tradição que posiciona a menstruação como um acontecimento sagrado 

e marca a passagem da menina para a vida adulta como uma mulher. Após o período de 

amadurecimento dentro da oca, uma festa regada a danças, bebidas e comidas é oferecida pela 

aldeia a que a menina (agora mulher) pertence, e há o apoio de povos de outras aldeias que são 

convidadas para o ritual de puberdade feminina. A protagonista da noite sai pela primeira vez 

da choça e é apresentada às comunidades ali presentes. A beleza que os Nambiquara atribuem 

ao momento48 é metaforicamente descrita quando a mulher inicia seu novo ciclo junto ao 

cintilar da aurora. Pela primeira vez, em meses, ela é autorizada a erguer os olhos para receber 

os primeiros raios de Sol. 

Alguns pontos me incomodam quanto à subalternidade imposta ao sujeito feminino 

daquele contexto. Poderia puxar um banco e discutir uma tarde inteira sobre o ritual. No entanto, 

nunca tive a oportunidade de vivenciar as práticas culturais dos povos Nambiquara e, portanto, 

este não é o meu local de fala. Ainda assim, julguei pertinente introduzir um capítulo destinado 

às resistências com uma narrativa que recusa o pressuposto de que há histórias universais. Ela 

                                                           
46 Divididos entre os do norte e os do sul, os indígenas Nambiquara ocupam partes dos estados de Rondônia e 

Mato Grosso. 
47 Disponível em: https://www.ronoticias.com.br/brasil/indios-nambiquaras-mantem-tradicao-cultural-centenaria-

em-rondonia. Acesso em: 11 nov. 2019. 
48 O Ritual da Menina Moça foi documentado pelos produtores culturais Washington Kuipers, Marcio Guilhermon 

e Andréia Machado. O trabalho recebeu o título "Os Nambiquaras e o Ritual da Menina-moça". Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mQf2mFJXyY4&feature=youtu.be. Acesso em: 11 nov. 2019. 
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faz parte de vivências além daquelas distribuídas pelos comerciais de absorventes descartáveis. 

São hábitos que não são proferidos em meios oficiais de comunicação e/ou informação. Mas 

não deixa de ser uma narrativa, e a singularidade de sua existência importa.  

Aliás, não é por acaso que os tabus da menstruação fincaram raízes tão profundas. Os 

discursos oficiais possuem a tendência de borrar precedentes e mantêm como obscenas as 

narrativas que podem viabilizar a confluência entre vivências ou espaços. Dificultam, portanto, 

a interpretação diversa àquela hegemônica. 

  Para recusar esses universais, as imagens da menstruação, entendidas como 

contravisualidades, serão objeto de estudo neste capítulo. Como as resistências ocuparam o que 

Teresa de Lauretis (1987) alcunhou de space-off? Como o artivismo (a união entre arte e 

ativismo) de artistas mulheres trouxe à reflexão os tabus da menstruação? E como essa reação 

pode influenciar o comportamento das mulheres? 

Este capítulo buscará compreender os sentidos que as contravisualidades são capazes de 

provocar a partir da premissa de que as artistas que as produziram foram (e são) inseridas em 

relações de aprendizado estruturadas de modo a interferir na constituição de suas identidades, 

mas que sofreram ranhuras, possibilitando reposicionamentos perante os discursos 

centralizadores. Nesse sentido, interessa saber como os Estudos de Cultura Visual podem 

contribuir para um quadro em que artistas e pesquisadores incentivem o deslocamento do olhar 

através da cultura das imagens. 
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2.1 Nas ferrugens das engrenagens de controle 

 

Figura 8. Fotografia da Exposição “Sangro, logo existo” 

Fonte: RUMAN, E. Sangro, Logo Existo. 2012. 1 fot., color. 345 cm x 460 cm49 

                                                           
49 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/09/opinion/1386595765_588331.html. Acesso em: 11 

nov. 2019. 
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Figura 9. Performance "Casting Off My Womb", de Casey Jenkins 

Fonte: JENKINS, C. Casting Off My Womb. 2013. 1 captura de vídeo, color. 811 cm x 540 cm50 

Processos biológicos que podem parecer irrelevantes ganham força quando 

confrontados com estruturas de poder. Aliás, há uma alta probabilidade de muitas pessoas 

verem essas imagens e não associarem os tons vermelhos à menstruação. Quem teria a audácia 

de derramar sangue no centro do poder católico ou tricotar um cachecol com o fluido que sai 

de sua vagina? Quem tem autorização para empreender essas ações? O que pode (e o que não 

pode) ser visto pela sociedade? 

Ao introduzir um novelo de lã de 15 metros na própria vagina (figura 9), a artista 

australiana Casey Jenkins realiza a performance Casting Off My Womb, que tem duração de 28 

dias para acompanhar todo o seu ciclo menstrual. Ao contrário da provável reação de rejeição 

que muitas pessoas têm ao ver visualidades como essas aqui expostas, a artista revela51 que a 

sua intenção é a de tornar a vagina um órgão menos chocante e assustador. Entre tantas peças 

que poderiam surgir desse processo, ela escolheu o cachecol por acreditar que ele tenha uma 

relação com o ato acolhedor e “quentinho” associado à imagem das avós que tricotam. Talvez 

seja uma tentativa de chocar menos para que exista a oportunidade de propagar sua militância 

                                                           
50 Disponível em: http://www.5harfliler.com/wp-content/uploads/2015/09/image1.jpeg. Acesso em: 11 nov. 2019. 
51 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/09/opinion/1386595765_588331.html. Acesso em: 11 

nov. 2019. 
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para um público que, possivelmente, se negue a continuar observando a performance depois de 

um primeiro lançar de olhos. A performance de Jenkins pode ser considerada uma 

contravisualidade52, a qual pode causar tensão, discordância, recusa e apatia, já que os sujeitos 

foram instruídos a obedecer uma dada normalidade. A exposição da intimidade, o que tem a 

ver diretamente com a sexualidade, não contempla o desejo de ordem das estruturas de poder.  

“A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico” (FOUCAULT, 

1999, p. 99), e a Igreja Católica se utiliza desse instrumento para exercer contribuição relevante 

na construção de discursos acerca do corpo feminino, por exemplo. A separação entre lícito e 

ilícito (pecado) presente no discurso religioso encontra na família uma forma tática de regulação 

de comportamentos, o que a eleva como um dos elementos mais preciosos dos dispositivos da 

sexualidade53. Estes, junto à política, têm nos discursos um espaço para concretização de 

estratégias.  

(...) nos dias que correm, as regiões onde a grelha mais se aperta, onde os 

quadrados negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da 

política: longe de ser um elemento transparente ou neutro no qual a 

sexualidade se desarma e a política se pacifica, é como se o discurso fosse um 

dos lugares onde estas regiões exercem, de maneira privilegiada, alguns dos 

seus mais temíveis poderes. (FOUCAULT, 1996, p.2). 

No livro de Levítico, a Bíblia aponta a mulher menstruada como impura, assim como se 

tornarão impuros aqueles que nela tocarem. O que diriam do sangue proveniente de uma 

menstruação derramado no Vaticano, centro do poder católico? Afinal, como menciona 

Foucault (1996), os dispositivos da sexualidade estão munidos (para exercer seus mais temíveis 

poderes) com discursos para provocar na sociedade uma repulsa em relação à exposição da vida 

íntima, já que esta foge dos padrões. 

Na fotografia de Evelyn Ruman, que também é uma contravisualidade, é possível ver o 

que parece ser a Basílica de São Pedro preenchendo quase completamente a parte superior da 

imagem. Na parte inferior, se encontra o sangue derramado pela artista e a fotografia de uma 

mulher de costas e nua posicionada de forma com que o observador possa ter a impressão de 

que o fluido vermelho está saindo do interior do corpo feminino ali exposto. 

A distribuição dos elementos dentro da fotografia repercute em visualidades (ou 

contravisualidades) passíveis de análise. A preponderância da famosa Basílica é indicada pelo 

                                                           
52 A contravisualidade pode ser compreendida como uma produção de desvios e deslocamentos desferidos contra 

uma visualidade estabelecida, sendo esta resultante da “forma como social e historicamente o olhar (ferramenta de 

percepção) e o visível (percepcionável) são forjados” (CAMPOS, 2013, p. 41). 
53 Segundo Foucault (2001), o sexo e a sexualidade são efeitos de um esforço operado por diversas tecnologias 

que produzem discursos de forma com que os indivíduos compreendam seus desejos, prazeres e comportamentos 

como naturalmente dados, enquanto, ao contrário, são culturalmente construídos por tais instâncias (Estado, Igreja, 

escolas, entre outras). 
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enquadramento contra-plongée54 e me permite pensar justamente na superioridade que a Igreja 

Católica toma para si ao governar, ainda que muitas vezes de maneira sutil, a forma como o 

povo deve se comportar para alcançar a graça celestial. Tais discursos chegam às pessoas 

através da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos repercutidos no imaginário social55, das orações, 

entre outras formas de circulação de ideologias. 

Já a mulher nua e menstruada da fotografia de Ruman ocupa um espaço muito menor e 

está posicionada abaixo da Basílica. Metaforicamente, é possível associar a imagem (fotografia 

da mulher nua no chão) à visualidade (prédio católico) que os dispositivos circulam sobre o 

corpo e as vontades da mulher em diversos contextos. As mulheres devem ser submissas aos 

desejos e às regras superiores estabelecidos por sujeitos masculinos. Devem entender o seu 

lugar/papel pormenorizado na sociedade. Suas ambições e ideias devem ser contidas. Seu 

cheiro, minimizado. Sua voz, abafada. Afinal, “ter nascido mulher é ter nascido, num 

determinado e confinado espaço, para a guarda do homem” (BERGER, 1999, p. 48) e o rol de 

feminilidades impostos sobre as mulheres existe para a contemplação do sujeito masculino 

(BERGER, 1999).  

No contexto brasileiro, a maior parte dos sujeitos cresce rodeada pelos ensinamentos 

provenientes de alguma religião, sendo o catolicismo e o protestantismo predominantes no país. 

Desde crianças, os sujeitos são expostos a um rol de visualidades que consagra as imagens de 

Cristo, da Nossa Senhora e dos santos.  Portanto, a ação empreendida por Ruman fere os 

discursos religiosos que estão enraizados nos sujeitos, de forma com que haja mais espaço em 

meio ao público para rechaçar esse tipo de contravisualidade do que para investigar as 

motivações da artista. 

Sob os Estudos de Cultura Visual, nem toda imagem se torna uma visualidade; quando 

se torna, esta pode ser efêmera ou duradoura, uma vez que está ambientada num contexto, 

enquanto a imagem ainda se constitui como matéria-prima. É a partir do contato com as diversas 

pedagogias proferidas em meios formais, informais e não-formais de educação que sentidos são 

atribuídos ao que se vê, de forma com que as interpretações que os sujeitos desenvolvem diante 

de uma imagem são um devir para a instalação da mesma como visualidade. Na figura 8, são 

acionados recursos como, por exemplo, as vivências religiosas, que se fazem presentes desde o 

berço familiar, as formas de se utilizar da fotografia para representar a si mesmo (como devo 

                                                           
54 Enquadramento que situa a pessoa ou o objeto fotografado acima do espectador. Disponível em: 

https://www.agambiarra.com/plongee-contra-plongee. Acesso em: 11 nov. 2019. 
55 “Os imaginários sociais podem ser considerados como os conjuntos de representações simbólicas e visualidades 

que determinam as normas e interações entre os sujeitos. Estes têm como função fazer com que, de modo 

coordenado, a ordem do simbólico se mantenha”. (ÁLVAREZ, 2018, p. 30).  
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me portar diante de uma câmera fotográfica? Como eu quero que as pessoas me vejam? O que 

devo deixar fora de cena?) e as disciplinas que foram impostas especificamente ao corpo das 

mulheres. 

Por isso, é possível falar de um embate entre as imagens permitidas pelos meios oficiais 

(visualidades) e aquelas que lutam pelo direito a olhar (contravisualidades), de acordo com os 

estudos desenvolvidos pelo teórico da Cultura Visual, Nicholas Mirzoeff (2016). As ações 

empreendidas por Evelyn Ruman e Casey Jenkins desconstroem as linhas e os contornos 

prontos dos discursos oficiais para provocar um (re)encontro com outros significados para os 

seus próprios corpos.  

Desta forma, visualizar é produzir visualidade, ou seja, é fazer os processos 

da história perceptíveis à autoridade. Esta visualização era atributo exclusivo 

do Herói. A visualidade era considerada masculina, em tensão com o direito a 

olhar que tem sido descrito em diferentes situações como feminino, lésbico, 

queer, ou trans. (MIRZOEFF, 2016, p. 747). 

A reivindicação pela representatividade advém de sujeitos postos à margem ou que 

escapam à regulamentação do poder disciplinar (FOUCAULT, 1987). A partir da figura 8, 

consigo perceber a presença de uma artista que subverte a visualidade estabelecida em relação 

ao corpo feminino, especificamente ao que condiz ao seu período menstrual. Em entrevista ao 

El País56, ela justifica sua ação afirmando que “a Igreja Católica representa tudo aquilo que vem 

oprimindo as mulheres por séculos, tornando a vagina algo feio e fazendo do sangue menstrual 

uma coisa nojenta” (RUMAN, 2013). Ou seja, “a autonomia reivindicada pelo direito a olhar 

opõe-se assim à autoridade da visualidade” (MIRZOEFF, 2016, p. 747), que é 

predominantemente masculina. 

Artistas dos estilos Renascentista e Barroco contribuíram na construção da Basílica de 

São Pedro. Michelangelo, Rafael Sanzio, Bramante e Bernini ocuparam um espaço no campo 

da arte de difícil acesso para as mulheres, especialmente naquela época, e deixaram marcas 

históricas num dos edifícios religiosos mais conhecidos do mundo. Ainda hoje, o 

reconhecimento da arte produzida por mulheres é um tanto distante daquele atribuído ao 

trabalho criativo dos homens57. Não é por acaso que elas criam seus próprios espaços, como 

                                                           
56 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/09/opinion/1386595765_588331.html. Acesso em: 20 

nov. 2018. 
57 O trabalho artístico feminino era e ainda é desvalorizado não apenas num sentido intelectual, mas também em 

termos capitalistas. Afinal, é necessário recordar que o sistema da arte também opera dentro da lógica de mercado 

e “uma das características mais aparentes da relação que o público mantém com a arte contemporânea é a questão, 

sempre levantada, de seu valor econômico, de seu preço” (CAUQUELIN, 2005, p. 13). Portanto, a construção de 

discursos que dignificam, principalmente, a arte masculina, além de distanciar as mulheres de narrativas que 

possam representá-las, dificulta a emancipação financeira das artistas por meio da arte (não apenas num contexto 
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galerias, para performances e exposições. Ruman confronta esses homens artistas da Basílica 

com sua arte e seu corpo. De frente à representação de fé católica, subverte a normatividade 

com seu sangue e, posteriormente, insere o registro da ocasião na exposição “Sangro, logo 

existo” em sua própria galeria58.  

Contrariando as expectativas de uma sociedade que espera que a menina vá ao banheiro 

com os absorventes escondidos sob a blusa, em bolsinhas ou disfarçados de alguma outra 

maneira, Ruman liberta seu sangue menstrual59 em um lugar movimentado e cercado por 

seguranças. Nada e ninguém impedem seu ato. Aquela barreira física (as estruturas de ferro 

perceptíveis na fotografia) entre o sangue e a Basílica de São Pedro não impede a produção dos 

sentidos da contravisualidade. Parece que a função do obstáculo, no momento da captura, é 

minimizada perante a força contida na subjetividade desse registro fotográfico. O que acontece 

dentro da instituição religiosa fica subentendido na subversão feita por Ruman do lado de fora. 

O que é proferido no interior desse edifício não abre margens para discussões, porque é uma 

fala de uma só via. Por isso, o discurso subversivo que a artista intenciona colocar em evidência 

deve ser proposto às margens. 

(...) o discurso — a psicanálise mostrou-o —, não é simplesmente o que 

manifesta (ou esconde) o desejo; é também aquilo que é objecto do desejo; e 

porque — e isso a história desde sempre o ensinou — o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é 

aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos 

assenhorearnos. (FOUCAULT, 1996, p.2). 

Senhora de seu próprio corpo, Casey Jenkins ignora dizeres, como “fecha as pernas, 

menina”, e subverte não apenas as noções advindas do imaginário popular, mas também o 

enclausuramento ao qual a vagina é submetida desde sempre. 

Assim como a fotografia de Ruman, é possível observar na performance (ou melhor, 

videoperformance) de Jenkins “o corpo como lugar da construção de sentidos, espaço de 

investigação e criação de novas realidades, em conexão com diferentes meios e que se apresenta 

como aparelho produtor de linguagem” (MELLO, 2008, p. 142). 

Todo o tempo Jenkins parece manter um semblante tranquilo e demonstra ter confiança 

sobre o tricô. Com exceção do chão escuro, todo o espaço em que acontece a performance é 

claro, assim como a blusa da artista e o novelo escolhido para concretizar seu trabalho. Na sua 

                                                           
que Anne Cauquelin alcunha como contemporâneo, mas também em diversos outros momentos da história da 

arte). 
58 “Só consegui fazer a exposição porque abri minha própria galeria” (RUMAN, 2013). Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/09/opinion/1386595765_588331.html. Acesso em: 20 nov. 2018. 
59 Um pouco do sangue utilizado para a arte é de sua amiga feminista, Sara Sacerdócio, porque a menstruação de 

Evelyn Ruman estava atrasada na época da viagem. 
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arte, o sangue é exposto sem disfarces (sem líquidos azuis, como nas propagandas de 

absorventes). Não há o que ser escondido. 

A que estratégias recorrem os artistas que lidam com o vídeo para darem conta 

das abordagens em que se insere o corpo contemporâneo? De que diferentes 

maneiras as tecnologias possibilitam campos diferenciados de observação e 

são capazes de gerar formas simbólicas que reflitam isso? Deparamo-nos 

muitas vezes com situações inusitadas [...] que remetem à destruição da noção 

de um corpo meramente passivo e que apontam para a urgência de um corpo 

ativo, que se propõe a intervir de forma crítica nas questões da atualidade. 

(MELLO, 2008, p. 143-144). 

As práticas performáticas registradas por meio do vídeo no Brasil ganharam espaço na 

década de 70, em boa parte devido ao Estado ditatorial que reprimia as manifestações públicas 

(MELLO, 2008). É interessante observar que tanto a fotografia de Ruman quanto a performance 

de Jenkins foram produzidas no ano de 2012, sendo que a primeira artista é brasileira e a 

segunda, australiana. No primeiro caso, mesmo que o Brasil não estivesse numa ditadura no 

momento de produção, Ruman enfrentou uma série de impedimentos para expor suas fotos. 

Jenkins também não passava por um momento expressivo de repressão, como o regime militar, 

na Austrália. Ainda assim, o teor de suas obras era (e ainda é) malvisto a ponto de ter corrido o 

risco de ser vetado. 

Seria impossível Jenkins realizar sua proposta num espaço público. Ainda que tivesse 

conseguido oportunidade em alguma galeria ou museu, teria sido rechaçada pelos transeuntes 

e pela mídia de forma muito mais intensa. Pode-se dizer que a videoperformance foi uma saída 

estratégica para a concretização da contravisualidade da artista. 

De volta à figura 9, ao olhar para os cabides que sustentam o cachecol em produção, é 

possível notar o cuidado que Jenkins teve em suspender e manter numa boa altura o material 

que serve de suporte para o seu ciclo menstrual. Deixá-lo espalhado no chão entregaria uma 

percepção de inferioridade: o fluido feminino renegado e escondido. A altivez da lã aumenta 

sua proporção à medida em que os dias se passam e o ciclo menstrual avança até a completude 

de seu percurso. Toma (seu) mais espaço. Torna-se mais evidente. A cor clara do tecido causa 

relevante contraste com os tons vermelhos que, segundo uma sociedade misógina e sexista, 

deveriam ser escondidos. Não há como não recorrer à Mirzoeff, segundo o qual “o direito a 

olhar não é simplesmente uma questão de montagem de imagens visuais, mas sim uma questão 

acerca das bases sobre as quais tais montagens são capazes de se fazer percebidas como 

representações de um dado evento que façam sentido” (MIRZOEFF, 2016, p. 750). 

 Quando Ruman e Jenkins unem arte e ativismo para estabelecer militância ao que diz 

respeito às agressões sofridas pelo corpo feminino, suas ações carregam uma bateria de questões 



72 
  

 

de cunho feminista. Além de reagirem às problemáticas relacionadas à menstruação, essas 

artistas resistem em territórios que precisaram e ainda precisam ser ocupados à força. Quando 

se faz uma busca por obras produzidas por sujeitos femininos, encontramos enormes lacunas 

que proporcionaram uma falta de representatividade irreparável. Muitas mulheres trouxeram 

expressões artísticas em variados formatos ao mundo, mas a invisibilidade pesou, de forma 

proposital, sobre os seus trabalhos: 

Se esta visão não é encontrada em lugar algum, não é dada em um único texto, 

não é reconhecível como representação, não é que nós - feministas, mulheres, 

não tenhamos conseguido produzi-la. É, isto sim, que o que produzimos não 

é reconhecido, exatamente, como representação. (LAURETIS, 1987, p. 237). 

Houve produções, mas estas não estiveram/estão inseridas no sistema da arte em muitos 

contextos históricos e sociais. Por exemplo, a mulher artista do século 19 era, na maioria das 

ocasiões, relegada às ditas artes menores, as quais não tinham reconhecimento intelectual 

(VICENTE, 2012).  

[...] ter nascido mulher foi sempre um entrave ao ser artista: a falta de acesso 

ao ensino artístico ou às possibilidades de viajar, as condicionantes sociais à 

profissionalização feminina, ou o peso das responsabilidades familiares e 

domésticas. Em segundo lugar, e para lá das múltiplas exclusões 

socioculturais contemporâneas a cada artista, encontram-se as posteriores 

exclusões da própria construção histórica, sobretudo durante os séculos XIX 

e XX. (VICENTE, 2012, p. 26-27). 

 As estratégias de subalternização do sujeito feminino não são ameaças restritas ao 

passado. Se fossem, as contravisualidades das figuras 8 e 9 não seriam subversivas. As 

agressões de cunho físico, social e psicológico persistem e a arte é uma forma de provocar 

reflexões profundas até mesmo quando o sujeito que a percebe é apático às questões que ela 

suscita. 

Desta maneira, mulheres e sua situação nas artes, assim como em outras áreas 

empreendidas, não são uma questão a ser vista pelos olhos de uma elite 

dominante masculina. Em lugar disso, as mulheres devem se conceber 

potencialmente – se não efetivamente – como sujeitos iguais, e devem estar 

dispostas a olhar para os fatos de sua condição cara a cara, sem vitimização 

ou alienação. Ao mesmo tempo, devem ver sua situação com um alto grau de 

compromisso emocional e intelectual, necessário para criar um mundo no qual 

a igualdade de conquistas não seja apenas possível, mas ativamente 

encorajada pelas instituições sociais. (NOCHLIN, 2016, p. 10-11). 

 A perturbação proporcionada pela resistência das mulheres que ocupam lugares que não 

lhes foram destinados, colocando em discussão essas e outras agressões, é uma forma de fazer 

com que os sujeitos assumam “a responsabilidade por seus próprios papéis no ciclo de violência 

– como vítimas e sobreviventes, testemunhas ou agentes” (WILSON, 2018, p. 197). Deixo aqui 

a premissa de que o artivismo é uma forma de resistir, assim sendo, é um tipo de 
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contravisualidade, uma vez que esta “tem criado uma variedade de formatos realistas 

estruturados em torno destas tensões” (MIRZOEFF, 2016, p. 749). 

 Durante a discussão do capítulo Menarca, procurei alguns exemplos em que a 

menstruação serviu como um dispositivo para afastar o sujeito de papéis sociais diversos 

àqueles que lhes foram designados. As contravisualidades aqui propostas possuem uma força 

considerável, porque elas não apenas derrubam à força alguns dos obstáculos que impedem a 

mulher artista de tomar o seu espaço, como também servem à mesa um desses obstáculos: a 

menstruação.  

 A arte é uma poderosa ferramenta para deflagrar reflexão e incentivar, também, a ação. 

Não é por acaso que dificultaram (e ainda dificultam) a entrada de mulheres, pretos, 

homossexuais, entre outros sujeitos tidos como minorias, ao sistema oficial de arte. Para além 

deste, o afastamento de suas produções artísticas ou de algum outro tipo de conteúdo que possa 

desestabilizar a ordem estabelecida relacionada aos sexos e aos gêneros construídos 

culturalmente também é recorrente nas escolas. Isso repercute na falta de representatividade, a 

qual está diretamente ligada à falta de consciência de si e da situação opressora em que o sujeito 

pode estar vivenciando todos os dias. Logo, “a ausência das mulheres na história fragiliza os 

posicionamentos das meninas nos grupos sociais, perpetuando as desigualdades que se 

encontram na origem de comportamentos preconceituosos, machistas ou violentos” (ABREU, 

2017, p. 323).  

 Uma vez que o artivismo não necessita de estar contido em espaços formais de 

apresentação artística ou de educação, como as galerias, os museus e as escolas, as limitações 

de contato entre o artista e o público são reduzidas. A ocupação nas ruas é um exemplo de 

transgressão ao sistema da arte ou aos currículos pedagógicos normatizadores e pode propiciar 

o deslocamento do olhar do sujeito que, então, assume o direito de se reposicionar frente às 

possibilidades de estar passando por abuso, agressões físicas e/ou psicológicas, incesto etc. 

(HERNÁNDEZ, 2011). Pode parecer um exagero, mas a falta de discernimento ocasionada, na 

maioria das vezes, pela organização dos mecanismos de controle faz com que o sujeito assimile 

sua condição como algo dentro da normalidade, retirando sua oportunidade de reação.  

 Então, o sangue menstrual poderia ser encarado como um contradispositivo a partir 

dessas contravisualidades propostas por Ruman e Jenkins? Afinal, quando Ruman se posiciona 

diante da Basílica de São Pedro, uma instituição estabelecida como sagrada através do 

dispositivo do sacrifício, e despeja um fluido considerado mundano, ela contraria o sentido que 

deveria ser atribuído àquele lugar. 
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O dispositivo que realiza e regula a separação é o sacrifício: por meio de uma 

série de rituais minuciosos, diversos segundo a variedade das culturas, [...] o 

sacrifício sanciona em cada caso a passagem de alguma coisa do profano para 

o sagrado, da esfera humana à divina. Mas aquilo que foi ritualmente separado 

pode ser restituído pelo rito à esfera profana. A profanação é o 

contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha 

separado e dividido (AGAMBEN, 2009, p. 45). 

 Daí a sociedade aponta como profano o sujeito que “ridiculariza” a visualidade de 

Cristo, da Nossa Senhora e de outros santos. Aliás, a forma como os sujeitos usam este termo 

parece carregar um peso muito mais pejorativo do que de fato ele representa. De acordo com 

Agamben (2009), a profanação tem mais a ver com uma passagem da esfera do sagrado para o 

humano. Porém, o sentido usualmente entregue a ele é de cunho diabólico, pecaminoso e, 

portanto, errado. 

 Já no caso da contravisualidade de Jenkins, mesmo que a artista não apresente nenhuma 

visualidade sagrada durante sua performance, a menstruação também pode ser considerada um 

contradispositivo, porque ela sai da condição de obscena, embora o seu lugar devesse ser fora 

de cena. Ou seja, ela passa de uma esfera para outra (do oculto para o visível) desestabilizando 

uma ordem estabelecida. Não se trata especificamente da oposição abordada por Agamben, 

mas, da mesma forma que a passagem do sagrado para o humano carrega um sentido negativo, 

expor aquilo que deveria permanecer oculto por “princípios morais” é uma inconveniência.  

 Ainda que muitos sujeitos atribuam a essas contravisualidades sentidos depreciativos, 

romper os silêncios suscitam libertação a esses corpos violentados pelas estruturas de poder. 

“Só a forma mais elevada de arte pode insistir que nós não apenas possamos descobrir nossas 

realidades como também transformá-las para além do que somos estimulados e condicionados 

a aceitar” (WILSON, 2018, p. 203) de forma com que esse empoderamento feminino ameace a 

cultura universal do silêncio. Abordar a menstruação para além dos contextos “permitidos” 

incita diálogos e disseminação de informação.  

    

2.2 “Disfarcem as ferrugens”, disseram as Pedagogias Culturais  

Ao mesmo tempo em que a menstruação é vista como algo impuro, seu indicativo de 

fertilidade permite às mulheres cumprirem um de seus principais papéis sociais: a maternidade. 

A única saída para apagar esse “pecado original” é exercer o dever e a alegria de ser mãe na dor 

e na abnegação (SWAIN, 2000, p. 53).  

Apesar de conflitantes, ambos os discursos (o da maldição e o da benção) são 

provenientes de pedagogias culturais 
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(...) que centram seu foco nas interações e nas relações entre sujeitos e 

discursos. Aqui a palavra processo é norteadora pois este tipo de abordagens 

não procuram o simples resultado, elas almejam o desenvolvimento das 

pessoas no aprender e ensinar. Na perspectiva de Irene Tourinho e Raimundo 

Martins (2014) estas pedagogias se interessam pelas ações que acontecem, 

inclusive, fora da escola, aquilo que Fernando Hernández (2014) considera 

descentralização do pedagógico como terreno único das escolas e da academia 

(ÁLVAREZ, 2018, p. 230). 

Logo, os “corpos são afetados por processos sociais” (CONNELL e 

MESSERSCHMIDT, 2013, p. 251). O Estado, a Igreja e a Escola, entre outras estruturas, 

operam uma rede de vigilância a fim de assegurar a permanência de uma classe dominante e 

dos padrões hegemônicos (FOUCAULT, 2001). Vale frisar que as pedagogias culturais também 

envolvem propagandas, livros, filmes, jornais, revistas e outros meios. 

A educação pode muito bem ser, de direito, o instrumento graças ao qual todo 

o indivíduo, numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de 

discurso; sabemos no entanto que, na sua distribuição, naquilo que permite e 

naquilo que impede, ela segue as linhas que são marcadas pelas distâncias, 

pelas oposições e pelas lutas sociais. Todo o sistema de educação é uma 

maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com 

os saberes e os poderes que estes trazem consigo (FOUCAULT, 1996, p. 12). 

Desde a menarca, as meninas são ensinadas a esconder a menstruação60, e no ambiente 

escolar ela ganha diversos sentidos. Ao mesmo tempo em que as meninas escondem ao máximo 

o acontecimento dos meninos, menstruar, entre as colegas, é um fato que suscita uma separação 

entre “aquelas que já viraram moças” e “aquelas que ainda não são moças”. Isso é um forte 

indicativo do quanto a fertilidade está atrelada à sexualidade feminina, o que reforça o discurso 

de que toda mulher tem instinto para ser mãe, algo considerado natural, quando, ao contrário, é 

uma crença culturalmente construída.  

Além dos eufemismos empregados a fim de evitar o uso da palavra “menstruação”, a 

cor real do sangue dificilmente é apresentada de forma pública. Essas nuances advêm dos 

sentidos permitidos pelas pedagogias culturais, os quais variam conforme o contexto. Jenkins 

tricota por 28 dias. Tudo o que sai de sua vagina se resume à lã e ao sangue. Se fosse um vídeo 

que documentasse o nascimento de uma criança através do parto normal, a aceitação 

provavelmente seria maior, enquanto a repulsa seria condenada. Afinal, a mulher em cena 

estaria trazendo uma vida à luz. Como alguém pode repugnar a bênção de se conceber uma 

criança? O sangue é resultado daquele momento e, por isso, não há problema algum em sua 

exposição. Decepcionante, para grande parte da sociedade, é quando do ventre de uma mulher 

                                                           
60 São diversos os apelidos que circulam na sociedade em forma de eufemismos para suavizar o acontecimento. 

“Tô de Chico”, “naqueles dias”, “regra”, “tô no vermelho”, “recebi a visita”, entre outras, são algumas das palavras 

e expressões comumente utilizadas para evitar o termo “menstruação” já abordadas nesta escrita. 
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não sai um bebê. Chocante, para essa mesma parcela de sujeitos, é quando a mulher opta por 

não ter filhos. E o que dizer da mulher que “não é forte o suficiente para aguentar um parto 

normal”? Portanto, o sangue do corpo feminino ganha diferentes sentidos visuais, estabelecidos 

pela cultura que educa os sujeitos. 

Assim, a menstruação pode se tornar um sinônimo de egoísmo quando o sujeito 

feminino decide não ser mãe. Como uma mulher abençoada pela possibilidade de gerar um 

filho pode se esquivar desse propósito? De maneira paradoxal, quando um homem opta por 

investir mais tempo de sua vida na carreira, ele não é considerado um sujeito egoísta. Ele apenas 

escolheu ser um homem de sucesso. 

Por que uma mulher não poderia sentir a mesma coisa sem que seja taxada de 

individualista? Não é individual todo desejo e sua ausência? Supostamente em 

nossas sociedades o desejo não tem cada vez melhor reputação, melhor fama, 

que quem não atende seus desejos é um pusilânime? Já dizia isso uma 

especialista no assunto, Elisabeth Badinter: numa sociedade que coloca 

sempre o indivíduo em primeiro lugar, a maternidade é um desafio e uma 

verdadeira contradição. (MERUANE, 2018, p. 83).  

A série de televisão “The Handmaid's Tale”61, criada por Bruce Miller e produzida pelo 

serviço de streaming estadunidense Hulu, narra a história de uma sociedade que sofreu uma 

drástica redução nas taxas de fertilidade devido às consequências da globalização (como a 

poluição e o uso de produtos químicos) e às doenças sexualmente transmissíveis. Diante dessa 

problemática, uma nova República foi instaurada de forma com que as mulheres que ainda eram 

férteis deveriam ser estupradas por comandantes para que filhos fossem gerados à nação. O 

discurso religioso foi o pretexto encontrado pelos governantes para normalizar esse ato e partia 

da premissa de que aquele sacrifício era “a vontade de Deus”. 

 Já no primeiro episódio da primeira temporada, a mulher da República de Gilead, nome 

fictício dado ao país em que se passa a história, que não reproduz e não ocupa uma hierarquia 

social relevante é classificada como “não mulher” (“unwoman”, no original). Dessa forma, 

independentemente de ela ter ocupado papéis considerados relevantes antes da instauração da 

República (muitas mulheres eram médicas, jornalistas, professoras universitárias etc.), sua 

infertilidade a colocava às margens da sociedade e ela era considerada doente. Apesar do cunho 

fictício dessa narrativa, é completamente possível transpor seus acontecimentos às nossas 

vivências, já que quando uma mulher manifesta desinteresse em ser mãe, ela  

[...] está produzindo uma suspeita igualmente acusatória: a de padecer de um 

problema. Uma patologia inclusive muito de acordo com a linguagem da nossa 

época na qual a rejeição à maternidade seria efeito de um erro genético. 

Duvidosos estudos científicos afirmam que o não-querer de algumas mulheres 

                                                           
61 Título brasileiro: O Conto da Aia. Disponível em: https://www.hulu.com. Acesso em: 28 jan. 2020. 
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se explica pela carência do gene-do-desejo-materno. Esse disparatado 

argumento vem explicar a existência de mulheres-sem-desejo-materno, ao 

mesmo tempo que recicla medicamente a velha noção da “mulher incompleta” 

ou da “mulher anormal”, “da mulher doente”: sem filhos ou sem desejo ou 

sem instinto e despossuída para sempre da insuperável experiência de dar à 

luz (MERUANE, 2018, p. 85). 

 Ao escrever sobre a medicina nos tempos coloniais brasileiros, a autora Mary Del Priore 

(2004) relata uma série de constatações que os médicos construíram a partir da menstruação 

para crucificar a ausência da reprodução. A falta de conhecimento sobre o corpo feminino levou 

à criação de um discurso de desconfiança em relação à mulher. Eles constataram que o sangue 

proveniente do útero era responsável por alucinações espantosas e a irregularidade menstrual 

causava desequilíbrio físico. Ao cobrir a menstruação com sentidos negativos, a sua chegada 

apontava, acima de tudo, o problema de não se ter filhos62.  

Não ocorrendo a função reprodutora, o útero lançaria a mulher numa 

assustadora cadeia de enfermidades, toda ela indício da ira divina ou um sinal 

do Demônio. O bom funcionamento da madre, ou deste útero-árbitro, passava 

por critérios que nos auxiliam a compreender melhor a representação que as 

mulheres da época faziam de seu próprio corpo. Por exemplo, a menstruação 

e as primeiras regras possuíam importante conteúdo enquanto rito de 

passagem para as populações femininas; todavia, dessa importante etapa de 

transformação na vida de uma mulher, o olhar do médico só captava o que 

servisse à compreensão dos mecanismos de fecundidade. (DEL PRIORE, 

2004, p. 80). 

O drama desse discurso também pode ser sentido na primeira temporada de “The 

Handmaid's Tale”, quando a menstruação da aia protagonista (escrava sexual) desceu, 

indicando que ela não havia sido fecundada após a cerimônia63. A esposa do comandante, ao 

perceber que não estaria perto de ter um bebê64, desfere agressões físicas à aia. Em contextos 

fora da ficção, esse desespero pela procriação pode ser percebido de forma sutil ou não. A 

procura por inseminação artificial e o sentimento de obrigação em conciliar carreira e filhos 

numa luta constante contra o “relógio biológico”65 são algumas das formas de manifestação 

dessa preocupação em cumprir o papel social de ser mãe, pois, caso contrário, a vida da mulher 

terá sido em vão.  

                                                           
62 Nas sociedades tradicionais, a mulher menstruada era comparada à terra morta. Morta, porque estéril durante 

esse período e por estar habitada por seres invisíveis durante essa morte passageira. (DEL PRIORE, 2004, p. 87). 
63 Na série, a cerimônia era o ritual em que a esposa do comandante segurava os braços da aia, mulher fértil e 

explorada sexualmente para fins reprodutivos, para que o seu esposo, o comandante, pudesse realizar o coito após 

a leitura de uma passagem bíblica. Em palavras mais justas, a cerimônia é o ato de estupro.  
64 A única forma de uma esposa (infértil) de comandante ter filhos naquela República seria através das aias, 

mulheres férteis que foram obrigadas a servir sexualmente a esses casais bem posicionados social e politicamente. 
65 É importante dizer que o ginecologista também estabelece um papel de vigília. As consultas periódicas não 

seriam uma forma de acompanhar as sexualidades vividas pela mulher? Além disso, ele está por perto o tempo 

todo para alertar sobre o avançar dos anos e a necessidade de correr contra o tempo, caso ela queira ser mãe. 
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 No Brasil, dos tempos coloniais para cá, muitos discursos se modificaram, as mulheres 

conquistaram avanços, mas também houve espaço para regressões. Neste ponto, tento trazer à 

discussão os perigos que os radicalismos podem proporcionar às mulheres66. Em sua obra 

“Contra os Filhos”, a feminista chilena Lina Meruane (2018) chama a atenção para a retórica 

essencialista que, ao invés de promover mais liberdade à mulher nessa questão da procriação, 

acabou provocando alguns retornos. Basicamente, o sujeito feminino está retornando ao lar. A 

autora afirma que as “feministas-da-essência”, termo utilizado por ela, ao aplaudirem a 

singularidade ou a superioridade do corpo feminino no feito de gerar, acabaram lançando alguns 

imperativos: o parto sem anestesia para “sentir o filho”, a renúncia à mamadeira e a extensão 

da lactação natural, o que faz com que a mulher fique mais tempo afastada de outras atividades 

não relacionadas à maternidade, a superproteção do filho, a realização de atividades educativas 

unicamente focadas nele, entre outros (MERUANE, 2018). Esses discursos, de certa forma, 

compactuam com aqueles estrategicamente estruturados pelos dispositivos de controle que têm 

como objetivo, desde os tempos mais remotos, manter as mulheres dentro de casa. 

Vocês já devem ter reconhecido: em suma, todos esses princípios são os do 

retorno à Dona Natureza. Acontece que as essencialistas foram enfeitiçadas 

pelo anjo-materno agora vestido de verde. Renunciaram às vantagens e 

descansos que as feministas igualitárias conseguiram e que algumas de nossas 

avós e mães aproveitaram para se salvar. Mas as essencialistas (que são suas 

filhas e netas) rejeitaram as licenças anteriores e se tornaram mães-de-

profissão que estudam os infinitos manuais da criação e até pagam por lições 

de maternidade que as farão mais competentes, mais dedicadas, mais apegadas 

a seus filhos [...] Essas mães de aparência progressista deram a volta completa 

ao círculo, para retornar à retrógrada equação mulher = natureza, que exime 

os homens (MERUANE, 2018, p. 109-110). 

 São fatos atuais que rememoram discursos de mesmo cunho, mas colocados de 

diferentes formas em outros contextos sociais e temporais. Por exemplo, o ciclo higiênico da 

família colonial à família colonizada, muito bem apresentado por Jurandir Freire Costa (2004) 

na obra “Ordem Médica e Norma Familiar”, “retirava a mulher do mundo e obrigava-a a 

amamentar os filhos” (COSTA, 2004, p. 269). Esse era, segundo o autor, um projeto do Estado 

para criar filhos para a nação, o que também me faz lembrar da série “The Handmaid’s Tale”. 

O Brasil criou um discurso higienista, apoiado pelos médicos e pela religião, de uma forma tão 

bem elaborada que pais e mães começaram a sentir orgulho de poder servir à pátria através da 

reprodução.  

                                                           
66 No capítulo Menarca, fiz uma abordagem relacionada aos radicalismos que são cometidos, muitas vezes, pelas 

próprias feministas durante seus movimentos de resistência. Quando falei sobre a adoração da menstruação, tentei 

alertar para o fato de que nenhuma mulher precisa levantar essa bandeira, porque, não há problema algum em não 

se sentir bem durante esse período. 



79 
  

 

Não havia, nem poderia haver heteronomia entre família e Estado, mesmo 

porque ambos faziam parte de uma mesma unidade, a humanidade [...] A 

Família, a Pátria e a Igreja não representam grupamentos distintos, porém 

graus diversos da mais vasta e complexa existência coletiva – a Humanidade, 

à qual todos estão unidos por laços indestrutíveis (COSTA, 2004, p. 148). 

Da mesma forma, as mulheres que buscavam independência por meio do trabalho fora 

do lar durante o século 19 no Brasil eram associadas à prostituição (a qual era carregada de 

sentidos negativos, claro). “A incompatibilidade do casamento e da maternidade com a vida 

profissional feminina foi (e continua sendo!) uma das construções sociais mais persistentes” 

(LOURO, 2004, p. 379). As mulheres trabalhadoras não se ancoravam nas representações da 

mulher esposa-mãe. Somente esta poderia ser senhora de uma sexualidade sadia e, 

consequentemente, tornar-se uma mulher capaz de gerar filhos também saudáveis. Logo, os 

médicos ocuparam os lares brasileiros e ganharam a confiança do sujeito feminino. Ao mesmo 

tempo em que averiguavam as normalidades esperadas para um lar exemplar, produziam saber 

sobre o corpo da mulher. Esse conhecimento era ferramenta para instituir padrões de higiene 

adequados para a constituição familiar. Naquele momento, rememorando o poder pastoral, o 

médico ocupou o lugar do padre (ENGEL, 1989).  

O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” 

da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia 

específica de poder que se chama a “disciplina”. Temos que deixar de 

descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele “exclui”, 

“reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, “esconde”. Na verdade 

o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos e rituais da 

verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa 

produção. (FOUCAULT, 1987, p. 218). 

As feminilidades padronizadas naquela e em diversas outras sociedades resultam, 

portanto, de um poder positivo. Este produz os corpos e as suas subjetividades.  

É importante lembrar também que a educação das mulheres foi, por muito tempo, 

voltada para os afazeres domésticos. Num contexto após a proclamação da República, ainda 

que as mulheres brasileiras pudessem frequentar as salas de aula, a educação delas seria feita 

para além dela, “já que sua justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou 

necessidades, mas em sua função social de educadora dos filhos ou, na linguagem republicana, 

na função de formadora dos futuros cidadãos” (LOURO, 2004, p. 374).  

Então, enquanto os meninos eram educados para fazer a passagem “lar-escola-espaço 

público”, as meninas eram destinadas a voltar para casa num ciclo “lar-escola-lar” (MUNIZ, 

2003, p. 23). No entanto, a partir do momento em que o Estado, ainda falando em contextos 

próprios do Brasil, sentiu a necessidade de modificar a imagem de atraso que a nação detinha 

em relação ao letramento de seus cidadãos, a mão de obra feminina se tornou atrativa. O 
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discurso de que as mulheres deveriam se sacrificar para a criação dos filhos se estende para o 

ambiente escolar.  

Assim, foi por meio do mais fácil controle das mulheres e suas atividades, 

devido ao papel de dominação exercido pelos homens, que o barateamento da 

educação veio sendo alcançado. O entendimento era que para expandi-la era 

necessário barateá-la. Isso ocorreu uma vez que mulheres somente 

complementavam rendas familiares dando aulas. Outra consideração 

importante e agravante é o conceito de docência como sacerdócio e prática de 

amor, herança do religioso sobre a educação. (SANTOS; FALEIRO; 

SANTANNA; DIAS, 2018, p. 49). 

A inserção das mulheres como professoras tinha duas vertentes mais fortes. Primeiro, 

aquele espaço serviria de preparação para que elas se tornassem mães e esposas ideais. Quando 

se casavam e tinham seus filhos, o mais comum era o abandono do papel como professoras, já 

que elas deveriam se dedicar ao lar. Ademais, era preocupação dos governantes o fato de que 

ao ter conhecimento da vida pessoal da professora, os alunos se despertassem para uma 

curiosidade sobre a sua sexualidade. Isso, de acordo com os dispositivos de controle, poderia 

gerar indagações inapropriadas (SANTOS; FALEIRO; SANTANNA; DIAS, 2018). No 

entanto, algumas professoras mantinham seus postos, porque a jornada de trabalho costumava 

ser de meio período. 

Segundo, o persistente discurso de que as mulheres têm como predestinação a 

maternidade implica na obrigação de desenvolver esse amor de alguma maneira. Nesse sentido, 

o magistério se torna uma alternativa àquelas que não conseguem se casar e constituir uma 

família. “Pouco preocupada com seu salário, ela era comprometida com o papel sacerdotal, 

social e familiar e, sem família a escola seria seu lar e o preço era deixar de viver sua própria 

vida e esquecer-se de si” (SANTOS; FALEIRO; SANTANNA; DIAS, 2018, p. 61-62). 

É importante reforçar que essas eram as nuances principais. A lógica da inserção do 

sujeito feminino nesse papel social é complexo. A exigência de feminilidades e aspectos morais, 

por exemplo, em muitas ocasiões reclamava por uma mulher que já “estivesse feita”. Por isso, 

a predominância de professoras solteiras ou casadas tinha forte vínculo com os interesses do 

Estado em diversos momentos e, assim, sofria variações. O que importa salientar é que, 

independentemente disso, “o corpo feminino no espaço da educação foi alvo de investigação, 

esmiuçado e alvo para o melhor controle e dominação” com o intuito de “docilizar os corpos 

dos homens na escola para se atender aos interesses crescentes da indústria” (SANTOS; 

FALEIRO; SANTANNA; DIAS, 2018, p. 53-54). 

À luz dessas reflexões, fica mais palpável a noção de que o corpo feminino é cercado 

por estratégias e “cuidados” construídos para a valorização de um bem: o feto ou o filho. Esses 
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tabus da menstruação, que volta e meia se tornam mais incisivos, possuem por essência a 

necessidade de promover o retorno da mulher ao lar. E o opressor se utiliza das distrações ou 

dos essencialismos feministas para perseguir seus objetivos. As mulheres se tornam coniventes 

ao sistema a partir do momento em que acusam e fiscalizam umas às outras (e a si mesmas). 

São postas como mecanismos de vigília para denunciar as ações desviantes. E, assim, (quase) 

todas voltam para casa.  

A presença social da mulher desenvolveu-se como resultado de sua habilidade 

em viver sob essa tutela e dentro desse espaço delimitado. Mas isso se deu à 

custa de uma divisão de sua pessoa em duas. Uma mulher deve vigiar-se 

constantemente. Ela está quase que continuamente acompanhada pela própria 

imagem de si mesma [...] Desde a mais tenra infância foi ensinada e 

persuadida a vigiar-se constantemente (BERGER, 1999, p. 48). 

Ademais, o retorno ao lar, além de promover a criação de filhos para a sociedade, 

sustenta a premissa patriarcal de que nascer mulher é nascer para a guarda do homem 

(BERGER, 1999). Portanto, os sentidos da menstruação podem ser forjados pelas pedagogias 

culturais que têm como principal foco a manutenção de uma sociedade que possa promover a 

manutenção de determinadas estruturas de poder. 

 

2.3 Entre mais aberturas e ranhuras... 

O imaginário social se constitui como uma das maiores forças das pedagogias culturais 

sobre a menstruação. A partir dele, grande parte das mulheres aprendeu sobre esse processo 

biológico. Interligado a uma rede de dispositivos, teve sua parcela de contribuição para que a 

menstruação fosse medicalizada (controlada) através dos absorventes descartáveis e 

anticoncepcionais, servindo de interesse para o mercado, bem como disseminou argumentos a 

partir dos quais as mulheres se sentiram envergonhadas pelo simples fato de menstruar. Por 

fim, provocou superstições e pouco diálogo científico acerca do tema por muito tempo (e é 

importante lembrar que muitas mulheres ainda não têm acesso a informações que possam 

libertá-las de aprendizagens baseadas em tabus). 

No entanto, conforme Cornelius Castoriadis (2000), ao mesmo tempo em que a 

sociedade é instituinte ao ser criadora de si mesma e da história, é instituída a partir do momento 

em que os sujeitos atribuem sentidos ao se articularem com ela. A sociedade, portanto, constitui 

as relações sociais, os sentidos e as posições de sujeito, mas também é produto e efeito das 

práticas e dos imaginários sociais. Assim, é possível falar sobre dois tipos de imaginários: 

aqueles que as instituições propõem aos sujeitos através de discursos (instituídos) e aqueles que 

podem receber ressignificações como uma oportunidade de emancipação perante esses 
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discursos hegemônicos (instituintes). Os sujeitos são, dessa forma, “produzidos por” e 

“produtores de” sentidos, condição essa atravessada por instâncias da conscientização/razão, 

bem como por aquelas inconscientes.   

Por isso, em paralelo à opressão exercida por um regime patriarcal, sexista e misógino, 

artistas, como Ruman e Jenkins, encontram brechas no sistema para cruzar as fronteiras das 

normatizações relacionadas às questões ligadas a problemas de gêneros e sexualidades. Suas 

produções são bastante pertinentes, pois, ainda que invisibilizadas pelos discursos 

hegemônicos, ocupam espaços “aqui” e “agora” e assumem a importância de representar 

aquelas pessoas que não são enquadradas nos padrões de representação. 

Teresa de Lauretis (1987) se aproxima dessa problematização a partir do conceito de 

space-off, expressão emprestada do cinema e que, nos estudos de gênero, pode ser definido 

como os 

(...) espaços nas margens dos discursos hegemônicos, espaços sociais 

entalhados nos interstícios das instituições e nas fendas e brechas dos 

aparelhos de poder-conhecimento. E é aí que os termos de uma construção 

diferente do gênero podem ser colocados - termos que tenham efeito e que se 

afirmem no nível da subjetividade e da auto-representação: nas práticas 

micropolíticas da vida diária e das resistências cotidianas que proporcionam 

agenciamento e fontes de poder ou investimento de poder; e nas produções 

culturais das mulheres, feministas, que inscrevem o movimento dentro e fora 

da ideologia, cruzando e recruzando as fronteiras - e os limites - da(s) 

diferença(s) sexual(ais) (LAURETIS, 1987, p. 237). 

O que Ruman e Jenkins provocam e buscam são movimentos entre as representações 

hegemônicas que são dadas ao corpo feminino e um outro lugar às margens desses discursos 

instituídos. Especialmente quando Jenkins diz, ao discutir sua performance, que “a vagina não 

morde”67, é notável o space-off como forma de coexistência indicando a multiplicidade das 

formas de ser e existir. Nesse caso, a sua militância esclarece o quanto a vagina pode assumir 

sentidos positivos em diversas situações: durante os atos sexuais, ao ser caminho para o 

nascimento de uma criança e ao excretar os fluidos que já não servem àquele corpo. Nenhuma 

de suas "funções" justifica a vergonha ou qualquer tipo de opressão. 

Tricotar, um afazer considerado majoritariamente próprio das mulheres mães e donas 

de casa, ganha novos sentidos nas mãos de Jenkins. A artista parte de uma atividade doméstica 

para dar vida à sua militância. A noção de space-off se estabelece a partir do momento em que 

o tricô perde sua função de vestimenta ou adorno, por exemplo, para ser suporte do ciclo 

menstrual de Jenkins. O objetivo desse trabalho manual não é o comércio (nem mesmo como 

                                                           
67 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/09/opinion/1386595765_588331.html. Acesso em: 21 

nov. 2018. 
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obra de arte), uma vez que, provavelmente, nenhum consumidor teria interesse num artefato 

feito em meio ao sangue. Também não foi feito para presentear filhos e netos. Seu foco é a 

ressignificação. Ao mesmo tempo em que tricotar um cachecol tenha sido uma estratégia para 

acolher o público ao criar uma aproximação em meio ao choque, questões à margem dos 

discursos oficiais retiram esse produto de sua condição normativa. Ali são tricotados os tabus 

da menstruação, a fertilidade, a intimidade, a feminilidade, a sexualização da vagina e do corpo 

feminino em geral, os papéis sociais da mulher e, mais especificamente, a mulher artista. 

Ainda segundo Lauretis (1987), a existência do space-off se faz necessária diante do 

fato de que “a maioria das teorias de leitura, escrita, sexualidade e ideologia disponíveis, ou 

qualquer outra produção cultural, são construídas sobre narrativas masculinas de gênero, 

edipianas ou antiedipianas, que se encontram presas ao contrato heterossexual” (LAURETIS, 

1987, p. 236). A mediação entre as artistas e as visualizadoras ganha potência a partir do 

momento em que ambas vivenciam a força de discursos tão agressivos quando o assunto 

interligado à menstruação é colocado em evidência. 

A naturalidade com a qual Jenkins permite ser vista da forma como está sentada, assim 

como não se envergonha de ter o seu sangue menstrual exposto, denuncia, de forma simbólica, 

como as pedagogias (através das diversas instâncias culturais) deveriam abordar temas 

relacionados aos gêneros e às sexualidades. Os Estudos de Cultura Visual participam desse 

processo ao formar professores críticos às condições de aprendizagem em que a maior parte 

dos alunos está exposta. O problema está na dificuldade colocada pelas estruturas 

organizacionais das escolas em receber trabalhos de artistas mulheres, como a Ruman e a 

Jenkins, porque as propostas delas “se dedicam a romper com a harmonia entre sexo, gênero e 

desejo sexual conformada a partir de ideais culturalmente construídas”, além de se constituírem 

como produções “capazes de chocar e provocar aversão em muitas pessoas, pois são 

visualidades que não se relacionam com a contemplação passiva e exigem esforço para a 

compreensão” (ABREU, 2017, p. 326-327).  

E é por isso que as figuras 8 e 9 podem ser compreendidas sob o conceito de space-off. 

Essas artistas se expressam fora dos mecanismos oficiais de controle. No entanto, ainda que 

“do lado de fora”, esses movimentos acontecem em brechas do próprio sistema de poder.  

É um movimento entre o espaço discursivo (representado) das posições 

proporcionadas pelos discursos hegemônicos e o space-off, o outro lugar, 

desses discursos: esses outros espaços tanto sociais quanto discursivos, que 

existem, já que as práticas feministas os (re)construíram, nas margens (ou "nas 

entrelinhas", ou "ao revés"), dos discursos hegemônicos e nos interstícios das 

instituições, nas contrapráticas e novas formas de comunidade. Esses dois 

tipos de espaço não se opõem um ao outro, nem se seguem numa corrente de 
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significação, mas coexistem concorrentemente e em contradição. O 

movimento entre eles, portanto, não é o de uma dialética, integração, 

combinatória, ou o da différance, mas sim a tensão da contradição, da 

multiplicidade, da heteronomia. (LAURETIS, 1987, p. 238). 

Já foi mencionado que, para continuar exercendo sua força, as estruturas de poder 

precisam negociar permissividades e, para isso, estabelecem limites para que os movimentos 

do space-off não abalem suas permanências nos postos de controle. Por isso, os Estudos de 

Cultura Visual, ainda que mais consolidados nos ambientes acadêmicos, encontram uma série 

de barreiras que os impedem de colocar em prática um de seus principais propósitos, que é o 

deslocamento do sujeito perante às visualidades que lhes são impostas.  

Pensar as questões de gênero no ensino de arte implica não apenas atender ao 

que está explícito no currículo, mas também identificar os mecanismos de 

socialização que operam nos contextos das escolas. Afinal, a discriminação de 

gênero, o machismo, o sexismo e as relações raciais tomam diversas formas: 

vão desde os enfoques dos conteúdos programáticos aos materiais utilizados, 

a participação de meninas e meninos nas atividades, a linguagem usada, até a 

simples interação entre docentes e estudantes (ABREU, 2017, p. 320-321).  

A discussão dentro das escolas que envolve o corpo é alvo constante de vigília em 

diversas disciplinas, mas a arte é uma das áreas mais ameaçadas. No Brasil, por exemplo, o 

ensino da arte tem perdido espaço para outras matérias. O fato é que por trás dessa fiscalização 

reside o medo: a consciência do sujeito é construída a partir do contato com a história e a cultura. 

As classes dominantes mistificam o passado de forma favorável à manutenção do poder e, 

quando essas artistas propõem uma nova leitura sobre essas versões, os beneficiados da 

hierarquia se sentem ameaçados. 

Quando “vemos” uma paisagem, situamo-nos nela. Se “vimos” a arte do 

passado, nos teríamos situado na História. Quando somos impedidos de vê-la, 

estamos sendo privados da história que nos pertence. Quem se beneficia dessa 

privação? Afinal, a arte do passado está sendo mistificada porque uma minoria 

privilegiada esforça-se para inventar uma história que pode, 

retrospectivamente, justificar o papel das classes dominantes, e uma tal 

justificação não faz mais sentido em termos modernos. E assim mesmo ela 

inevitavelmente mistifica (BERGER, 1999, p. 13). 

A contravisualidade de Ruman chama a atenção para as formas de poder que 

influenciam o modo como as mulheres veem seus corpos e vivenciam suas sexualidades. Quem 

visualiza sua fotografia pode questionar a necessidade de confronto entre o corpo feminino e 

um símbolo importante (sagrado) da Igreja Católica. O que a artista quer expressar, afinal, ao 

levar para o seu trabalho essa instituição? O que a Igreja desfere sobre a temática da foto?  

A partir das reflexões estruturadas por John Berger (1999) em sua obra “Modos de Ver”, 

é possível afirmar que o ato de ver é uma relação entre uma série de coisas que foi elencada 

para moldar o pensamento crítico. Portanto, acostumados desde crianças às visualidades 
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selecionadas e contadas a partir de uma perspectiva eurocêntrica, os sujeitos possuem uma 

tendência maior à limitação do que à libertação.  

A contravisualidade, além de oferecer formas diversas de representação, provoca uma 

reflexão perante a necessidade de mudanças sociais. Em sua tese de doutorado, Álvarez (2018) 

elenca cinco contra-dicções feministas nos Estudos de Cultura Visual a fim de abordar de forma 

mais profunda as representações de gênero no campo. Entre elas está essa junção entre arte e 

ativismo, bastante perceptível na fotografia de Ruman e na performance de Jenkins. Para 

complementar essa discussão, interessa dizer que no site em que estão divulgados os trabalhos 

da última artista, o resumo de Casting Off My Womb ressalta que a obra “explorou a dissonância 

entre os desejos e o potencial silenciosos de um indivíduo e as intensas expectativas da 

comunidade em relação ao que deveriam fazer com seu corpo, com base no gênero 

percebido”68.  

Nesse sentido, ponderar o artivismo como uma contra-dicção feminista no 

campo das artes nos oferece importantes inserções para pensarmos culturas 

visuais, hegemônicas ou não [...] Para exemplificar esta primeira contra-

dicção trago de novo o caso das Guerrilla Girls quem defendem que arte e 

ativismo podem e devem caminhar juntos. Por vários anos elas refletiram qual 

era o foco da sua proposta, mas chegou um momento no qual compreenderam 

que eram as duas coisas, seu ativismo sem linguagens como as artes visuais 

não teria o sucesso alcançado e ainda seu afazer artístico sem o ativismo seria 

qualquer um e provavelmente já teria sido absorvido pelo sistema mais 

comercial das artes (ÁLVAREZ, 2018, p. 259). 

Mas, também, é necessário o favorecimento de um espaço crítico para que os sujeitos 

não sejam meros observadores das contravisualidades advindas do artivismo, bem como de 

qualquer outra visualidade. E isso se desponta como um desafio, uma vez que a rede de 

dispositivos de controle atua de forma incisiva na formação das pessoas, como eu tenho 

abordado neste capítulo.  

Desde essa linha do horizonte, quem se dedica não só à educação das artes, 

mas também atua em diferentes contextos e instituições, pode, a partir de 

projetos relacionados com a deslocalização do olhar, propiciar o 

reposicionamento dos sujeitos e tornar possível as pedagogias da cultura 

visual, mostrando como as identidades 'pré-fixadas' podem ser questionadas 

(HÉRNANDEZ, 2011, p. 47). 

São barreiras que já têm sido enfrentadas há um longo período de tempo. Acompanhar 

a videoperformance de Jenkins pode suscitar uma analogia entre o passar do tempo de seu ciclo 

menstrual e o das lutas de movimentos sociais, como os das feministas, que criaram (e ainda 

criam) suas resistências, mesmo com todas as intempéries. Há de se ter paciência. Pode levar 

                                                           
68 Disponível em: https://casey-jenkins.com/works/casting-off-my-womb/. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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muito tempo para que os resultados sejam visíveis. Mas, sem os agentes de mudança ou sem 

um profundo aproveitamento do space-off, as teias criadas pelos dispositivos jamais sofrerão 

ranhuras. Não há motivos para deixar que isso aconteça, se sabemos que existem brechas nessas 

tecnologias. Os movimentos de vaivém das agulhas de Jenkins são os movimentos que os 

grupos não representados promovem e, por mais devagar que sejam, algo está sendo construído 

(ou desconstruído). As escolhas de Jenkins também refletem seu posicionamento como mulher 

artista. Ela é agente de sua produção. Ao mesmo tempo em que ela fornece material, produz 

com ele.   

Assim, os sentidos reclamados pelas contravisualidades retiram o sujeito masculino da 

posição de espectador ideal e o nu e as feminilidades propostas pelas artivistas assumem caráter 

político e, portanto, alimentam o apetite de conhecimento/reposicionamento renegado aos 

sujeitos femininos em diversas épocas e contextos, como o escolar.  

Entender essas nuances a partir dos Estudos de Cultura Visual tem a ver com a 

necessidade de investigar quando surge essa valorização do homem como espectador. Segundo 

Berger (1999), 

Na forma artística do nu europeu os pintores e os proprietários-espectadores 

eram geralmente homens, e as pessoas, em geral mulheres, eram tratadas como 

objetos. Esse relacionamento desigual está tão fortemente fincado em nossa 

cultura que ainda estrutura a percepção que muitas mulheres têm de si 

próprias. Elas fazem consigo mesmas o que os homens fazem com elas. Como 

os homens, elas fiscalizam a própria feminilidade. Hoje, os comportamentos 

e valores que informaram aquela tradição se exprimem através de outros 

meios mais largamente difundidos – a propaganda, os jornais, a televisão 

(BERGER, 1999, p. 65). 

A arte, ao mesmo tempo em que foi pedagoga cultural atuante na submissão da mulher 

em relação ao homem, pode ser instrumento para o sujeito feminino se despertar para as demais 

pedagogias culturais (a propaganda, os jornais, a televisão, entre outras) que naturalizam a sua 

condição na sociedade. 
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Figura 10. Ilustração “Moon Centers”69 de Maria Torres 

Fonte: Instagram. 2017. 1 fot, color. 417 cm x 521 cm70 

A Internet, sem dúvidas, tem sido um palco aberto para disseminação de informações e 

desconstrução de tabus. A ilustração da feminista espanhola Maria Torres chegou até mim por 

                                                           
69 A tradução seria “Centros Lunares”. No entanto, o termo, com o significado proposto pela artista, ainda não é 

recorrente na língua portuguesa. 
70 Perfil do Instagram da artista @maria_torres_art. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/BsQnQemhVL3/. Acesso em: 14 nov. 2019. 
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meio da rede social Instagram em uma ótima ocasião. De tempos em tempos, preciso tomar 

fôlego para não desacreditar na minha escrita feminista, porque o meio social põe à prova, de 

forma negativa, nossas mais fortes convicções. O trabalho dessa artista me trouxe novos 

conhecimentos e por isso trago-o para a discussão.  

Moon Centers faz parte da série intitulada The Blood Series71 e participou da exposição 

“A Story The World Needs to See”72 em 2017. A descrição dada à ilustração é divulgada da 

seguinte forma no portfólio73 on-line de Maria Torres: 

Moon Centers fala sobre menstruação e é a terceira parte de The Blood Series, 

uma série de imagens que reflete sobre feminilidade, sexualidade e corpo. 

Inspirada pelo relacionamento entre mulheres e seu ciclo menstrual. De 

acordo com a tradição iogue, mulheres têm 11 Centros Lunares. Esses centros 

são associados com partes específicas do corpo e estados de energia. Enquanto 

ela se move ao longo do mês, seu centro de influência da lua transita, mudando 

como ela percebe e processa o mundo ao seu redor. É uma celebração da 

complexidade da psique feminina e de sua dança com o mundo exterior 

(TORRES, 2017, tradução minha)74. 

 Ao postar a obra em seu perfil do Instagram em janeiro deste ano, Maria Torres esclarece 

alguns fatos sobre Moon Centers: a própria artista aparece três vezes na ilustração, a 

personagem loira no canto direito é o seu ex-namorado e a calcinha rosa em sua cabeça pertence 

à ela. Entre as pessoas que figuram suas obras, ela é a personagem mais recorrente, ainda que 

apareça em diferentes papéis ou idades. 

Em entrevista75 ao site Mercado Diseño, a artista relata que o seu trabalho é uma forma 

de estimular o pensamento crítico, inspirando reflexão e ação positiva ao que diz respeito ao 

diálogo sobre igualdade. Num formato diferente dos trabalhos artísticos de Ruman e Jenkins, 

Maria Torres também parte do artivismo para chamar a atenção para os tabus que envolvem a 

menstruação. No caso da ilustração da figura 10, é possível sentir os tabus, a presença da 

subjetividade do sujeito masculino e a própria artista que, ao ser representada também na 

terceira idade, pode nos transmitir a inscrição de pedagogias provenientes de mulheres mais 

velhas (tias, avós e mãe, por exemplo) em sua experiência. 

                                                           
71 Série do Sangue (tradução minha). 
72 Uma História que o Mundo Precisa Ver (tradução minha). 
73 The Blood Series, Moon Centers. Disponível em: http://mariatorres.net/portfolio/moon-centers/. Acesso em: 14 

nov. 2019. 
74 Moon Centers speaks about menstruation and it´s the third part of The Blood Series, a series of images that 

reflect on femininity, sexuality and the body. Inspired by the relationship between women and their blood cycle. 

According to the yogic tradition, women have 11 Moon Centers. These centers are associated with specific body 

parts and energetic states. As she moves through the month, her moon center of influence shifts, changing how 

she perceives and processes the world around her. It is a celebration of the complexity of the feminine psyche and 

its dance with the outer world (TORRES, 2017). 
75 Mercado Diseño. Disponível em: https://mercadodediseno.es/magazine/exposiciones/maria-torres/. Acesso em: 

14 nov. 2019. 
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A visualidade (ou contravisualidade, dependendo da interpretação) da senhora de 

cabelos brancos é um mosaico que abre espaço para diversas interpretações. Ao mesmo tempo 

em que ela tenta dominar a “histeria” da(s) jovem(ns), seu rosto transmite um cuidado maternal. 

É como se ela estivesse se lamentando pelas escolhas ou comportamentos errados, do ponto de 

vista social, de sua cria, mas se recusasse a deixar de prestar apoio.   

Aliás, por falar em histeria, a partir do fim do século 18, ela, 

ao lado da hipocondria, passaria a figurar “sem problemas, no brasão da 

doença mental”. Entre os aspectos que marcaram a complexa trajetória desse 

processo de integração, destaca-se a preservação de uma íntima associação 

entre a histeria e a mulher, cujo corpo, frágil e flácido, seria concebido como 

“mais facilmente penetrável” do que o espaço interior masculino [...] No 

anoitecer do Século das Luzes, a histeria seria incorporada definitivamente ao 

mundo da loucura, completamente assimilada às doenças mentais. Mas nem 

mesmo as novas interrogações suscitadas pela histeria romperiam com a 

tradição de associá-la às especificidades do corpo da mulher, ao útero e, 

portanto, à sexualidade feminina, ainda que lhe conferissem novas dimensões 

e novos significados (ENGEL, 2004, p. 286). 

A autora da citação acima, Magali Engel, em seu texto "Psiquiatria e Feminilidade" traça 

uma linha do tempo e menciona que, no Brasil do século 19, o médico Maurício Júnior afirmava 

a preponderância de ataques histéricos quando as mulheres estavam próximas do período da 

menstruação. Aliás, a histeria era, se ainda não é, fortemente associada aos desvios de 

sexualidade do sujeito feminino. Uma doença que acometia as mulheres que apresentavam 

fortes desejos sexuais ou disposição para o coito sem a intenção de ter filhos, por exemplo. 

Consequentemente, a menstruação, mais uma vez, foi tomada por sentidos negativos. Ela 

sinalizava o desequilíbrio, a doença, a falta de pudor, e por aí vai. Mas por quê?  

Uma das problemáticas tem muito a ver com o que já discuti: a mulher que não foi 

fecundada e que, portanto, menstruou não está gerando filhos para a sociedade. Ao associar um 

rol de malefícios à menstruação, uma cultura do medo e da aversão a esse fenômeno biológico 

era instaurado.  

Além disso, a falta de conhecimento sobre o corpo da mulher, também já abordada por 

aqui, levava a uma série de superstições. Logo, as dores do período menstrual, que podem ser 

extremamente fortes em muitos casos, eram relacionadas à loucura. Constatação? O útero 

estava tomado pelo diabo e a mulher se tornava completamente histérica. 

Esses tabus e traumas perseguem o sujeito feminino em diversas épocas. Quando Costa 

(2004) dialoga sobre o período colonial brasileiro, menciona o quanto o médico se aproximava 

cada vez mais dos lares. Investigava os sujeitos e via em seus corpos a oportunidade de 
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conhecimento. Então, estabeleceu-se a teoria de que a mulher nervosa se utilizava do sofrimento 

e da “doença” para resistir ao sujeito masculino e às obrigações masculinas.  

Muito provavelmente, a situação endêmica de nervosismo histérico, de 

“vapores” e de “palpitações”, em que viveu a mulher burguesa de fins do séc. 

XIX e começos do séc. XX, teve algumas de suas raízes no retorno do 

dispositivo médico-sexual sobre pais e maridos. Supomos, sem grande medo 

de errar, que o mecanismo nervoso foi usado para dobrar a vontade dos pais e 

denunciar as restrições sexuais por parte dos esposos. A “crise de nervos” da 

mulher higiênica passou a funcionar como agressão ao homem [...] Medicando 

o nervosismo da mulher, o médico mantinha a sexualidade feminina a serviço 

da higiene e do Estado [...] a mulher agressivamente nervosa não era ouvida e 

sim medicada (COSTA, 2004, p. 272-273). 

A mulher mais experiente, como a da ilustração, seria, portanto, aquela responsável por 

tentar instruir as mais jovens em relação aos modos de ser mulher. A sociedade, em geral, espera 

que as avós, as mães e as tias desempenhem o papel de pedagogas/conselheiras para que a 

parcela restante não tenha que se preocupar com assuntos “delicados”. Dessa forma, esses 

modos de ser mulher, em diversos contextos, eram e ainda são repassados de uma geração para 

a outra, principalmente para manter a ordem. As orientações de higiene com o próprio corpo 

parecem ser mais voltadas para satisfazer o sujeito masculino e favorecer a concepção de uma 

criança saudável do que pelo bem-estar da mulher de fato.  

As vestimentas e a postura da personagem em análise são aspectos que também têm a 

ver com as circunstâncias de seu “papel social”. Ela traja uma camisa de manga longa 

estampada com flores e de tom sóbrio. Sua saia listrada e de barra floral quase alcança os 

joelhos. O cabelo grisalho está preso num coque. O sapato em sua mão é baixo, fechado e cinza. 

Talvez a maior conexão com sua filha ou neta seja o colar de camadas com pingente em formato 

de Lua, afinal, ainda que em ciclos distintos, podem ser reféns dos mesmos imaginários.  

Por que muitas mulheres mais velhas se incomodam em usar roupas mais abertas? Por 

que se espera delas uma postura mais conservadora e recatada? Quando o cabelo não é curto, 

deve ser preso? Ela já não pode demonstrar sua sexualidade? Já não seduz? Quem estabelece 

esses padrões? 

A presença de pelos nas canelas da personagem é outro indicativo que distancia a velhice 

da jovialidade. Além deles representarem a despreocupação com a depilação nessa fase da vida, 

é possível que a artista tenha ilustrado a perna dessa personagem fazendo referência ao 

lobisomem, justamente para demonstrar as cobranças sociais de cada tempo. O lobisomem é 

uma criatura da mitologia grega que se transforma em noites de lua cheia e retorna à forma 

humana ao amanhecer. Assim como funciona com os ciclos lunares, a aparência que se espera 

de cada fase é diferente. Já nos primeiros sinais da puberdade, em muitas culturas, as moças 
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são apresentadas a uma variedade de formas para ocultar ou retirar os pelos. Ao chegar à 

maturidade (lua cheia), esse e outros tipos de cuidado com o corpo se tornam, ironicamente, 

desnecessários. As expectativas depositadas sobre o corpo feminino mais maduro são contrárias 

àquelas atribuídas ao mais jovem. Cada um tem funções específicas para dado momento.  

Essas recomendações e saberes passados de uma geração à outra são internalizados e 

encaixados em papéis sociais. Nesse sentido, aquelas mulheres que já passaram por diversos 

níveis de cobrança ao longo da vida vigiam com aflição os desvios das mais novas. Não seria 

exatamente num tom de cobrança e punição, mas, como a senhora da ilustração, tem mais a ver 

com o medo de ver suas pupilas sofrerem perante o julgamento de outros sujeitos. Uma 

passagem que ilustra bem essas nuances é a descrição que Aluísio Azevedo faz do momento 

em que Pombinha, personagem de seu famoso romance, tem sua menarca.  

Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em 

que estivera deitada o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A 

mãe lavava à tina, ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço 

pelo número 15. E aí, sem uma palavra, ergueu as saias do vestido e expôs a 

Dona Isabel as suas fraldas ensangüentadas. 

- Veio?! perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d’alma. 

A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. As 

lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. 

- Bendito e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! exclamou ela, caindo de 

joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. 

Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento de sua comoção, 

beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele 

sangue abençoado, que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o 

futuro; aquele sangue bom, que descia do céu, como a chuva benfazeja sobre 

uma pobre terra esterilizada pela seca. Não se pôde conter: enquanto 

Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos quatro ventos 

a linda notícia. E, se não fora a formal oposição da menina, teria passeado em 

triunfo a camisa ensangüentada, para que todos a vissem bem e para que todos 

a adorassem, entre hinos de amor, que nem a uma verônica sagrada de um 

Cristo. 

- Minha filha é mulher! Minha filha é mulher! (AZEVEDO, 2010, p. 159-160) 

Ainda que permeada por tabus, a menstruação se constitui como um dos mais fortes 

indicativos de que a mulher pode ser mãe. Aliás, até mesmo antes desse papel social, na maioria 

dos contextos sociais é o acontecimento que classifica o sujeito como mulher. Como nos dizeres 

da mãe de Pombinha, menstruar é a garantia de não ser posta à margem da sociedade. Não é 

por acaso que as filhas estéreis encontram em suas mães forte apoio em busca de alternativas 

para engravidar. O sujeito que não menstrua permanece, então, como “menina” pelo resto de 

sua vida? Independentemente dos estudos, das viagens enriquecedoras, das conquistas 

profissionais, das intempéries que as fazem amadurecer emocionalmente, as mulheres que não 

menstruam ou não podem carregar filhos em seus ventres permanecem como meninas?  
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Maldição vivida de modos diferentes pelas mulheres, a presença ou a ausência 

da menstruação como fator de enfermidade uterina sublinhava a importância 

da saúde localizada no útero. Seu funcionamento natural marcava, para todas 

as mulheres, os ritmos silenciosos e discretos da vida. As regras apontavam o 

momento de fecundidade, de maternidade; sua ausência, a menopausa e a 

esterilidade. Reflexo das fases da lua, o calendário menstrual inscrevia a 

mulher no calendário da natureza (DEL PRIORE, 2004, p. 76). 

Tal trecho da escrita “Magia e Medicina na Colônia”, de Mary Del Priore, descreve bem 

a ambiguidade posta sobre a menstruação. É como se as instituições precisassem manter um 

equilíbrio em relação ao fenômeno. Benção e maldição a depender do discurso necessário para 

cada ocasião.  

Para intensificar a discussão entre menstruação e fertilidade, consigo sentir na ilustração 

as questões medicinais que foram e são atribuídas ao corpo feminino. Na parte inferior da 

contravisualidade, há um ramo de planta e dois vidros transparentes com líquido em seu interior. 

Del Priore (2004) aborda como a medicina institucionalizada, em conjunto com o Estado e a 

Igreja, operou uma caça aos saberes tradicionais de curandeiras na época do Brasil Colônia.  

Tentando impedir o acesso de leigos ao mundo sobrenatural, a Igreja 

intervinha rapidamente, atribuindo os remédios e as curas das enfermidades 

ao poder miraculoso de santos, santas, de Nossa Senhora e de Deus. 

Curandeiras e benzedeiras que curavam com “orações, benzimentos, rezas e 

palavras santas”, pertencentes ao monopólio eclesiástico, passaram a ser 

sistematicamente perseguidas, pois as palavras que empregavam eram 

consideradas, sobretudo pelos inquisidores do Santo Ofício, de inspiração 

diabólica [...] Médicos e religiosos, apoiados no pressuposto de que a 

comunicação com o sobrenatural constituía privilégio de poucos, lançavam 

mão de recursos que eram condenados quando utilizados por curandeiras e 

benzedeiras (DEL PRIORE, 2004, p. 77). 

 Uma vez que o corpo da mulher era um mistério a ser desvendado, essas instâncias 

precisavam esmiúça-lo para produzir conhecimento e, consequentemente, poder sobre o sujeito 

feminino. Assim, o médico ganhou confiança nos territórios de cura ao vincular seu saber ao 

catolicismo. A estrutura desse discurso foi tão bem estabelecida que, com o passar dos séculos, 

as visitas do médico tornaram-se obrigatórias e periódicas em alguns contextos (ENGEL, 2004). 

E, de uns tempos para cá, ainda que não se tenha as consultas com o ginecologista como uma 

obrigação propriamente dita, há uma articulação de discursos que induz à visita regular aos 

consultórios. Claro, não quero fazer um alarde aos cuidados periódicos tidos como importantes 

para a saúde da mulher, mas essas situações não deixam de produzir exames e conhecimento 

utilizados de inimagináveis modos para o controle normalizante (FOUCAULT, 1987).  Além 

disso, não existe para os homens a mesma pressão para cuidar regularmente da saúde. 

 Aquele retorno constante da mulher para o lar tem estreita relação com esse estudo do 

corpo feminino. Cada período histórico tem um discurso médico apropriado para promover a 
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manutenção do sujeito feminino em seus papéis sociais. Costa (2004) já nos serviu como apoio 

de leitura para apontar a domesticação dos corpos em prol da higiene tendo como justificativa 

a amamentação dos filhos no Brasil dos tempos coloniais e pós-coloniais, por exemplo.  

O propósito de converter as mulheres ao modelo da “mãe amorosa 

alimentando o bebê” era nítido. Fora dele, parecia não haver escapatória ao 

comportamento social feminino. O que nos leva a supor que a pressão 

higiênica em favor da amamentação tinha outros objetivos, além da proteção 

à vida das crianças. Com efeito, a nosso ver, a mãe deveria compulsoriamente 

amamentar porque essa tarefa, além de proteger a vida dos filhos, regulava a 

vida da mulher. A mulher que não amamentasse isentava-se, 

automaticamente, de uma ocupação indispensável à redefinição de seu lugar 

no universo disciplinar (COSTA, 2004, p. 258). 

 A amamentação, portanto, pode assumir sentidos políticos. Ao se ocuparem com essa 

tarefa, as mulheres acabam desenvolvendo um rol de tarefas ligadas à criança e, portanto, são 

subtraídas de questões que poderiam levá-las a uma libertação dessa e de outras condições 

sociais, porque elas se encontram sem tempo para reflexão/reposicionamento. A cultivação de 

si era vista como uma ameaça à segurança social. 

 Atualmente, esse cuidado consigo mesma ainda permanece como uma ameaça. Porém, 

outras estratégias foram arquitetadas para que a mulher tenha a impressão de que está cuidando 

de si mesma quando, involuntariamente, está sendo distraída. É que, enquanto as mulheres do 

período retratado por Costa (2004) se tornavam um perigo quando ganhavam autonomia através 

de novelas e romances que continham informações relevantes para uma possível incitação à 

emancipação feminina, hoje, diferentes meios de entretenimento promovem uma ocupação da 

mulher no que se refere ao embelezamento físico. Não há problema algum em querer aumentar 

a autoestima. Mas a forma como essas pedagogias muitas vezes chegam até o sujeito feminino 

pode, sim, provocar um distanciamento da criticidade e reposicionamento àquilo que está sendo 

imposto.  

 Em relação à maternidade, as questões ligadas à higiene e à amamentação foram 

renovadas. Quando citei Lina Meruane (2018), algumas atividades consideradas pela autora 

como fatores para o retorno da mulher ao lar foram listadas. De fato, as mães são incumbidas a 

adotar cuidados taxados como condicionais ao amor maternal. Esse tempo de qualidade 

dedicado aos filhos reduz seu tempo de independência (COSTA, 2014, p. 31) e é receitado 

justamente pelas instituições do saber médico. Portanto, essa medicalização acompanha o corpo 

feminino antes, durante e após a maternidade. Ginecologistas, obstetras e pediatras estão de 

plantão com seus vidrinhos cheios de recomendações.  

 Assim, quando há indícios de um distanciamento das mulheres em relação ao lar, novos 

estudos são feitos para comprovar cientificamente novas “necessidades”. Por exemplo, 
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Em que momento se perdeu a mamadeira? Que foi feito do prestígio da 

fórmula, que complementava, ou substituía, a função do peito para dar alívio 

às mães? Vou dar antecedentes: a “lactação artificial”, esse avanço 

revolucionário do final do século XIX, criado como contrapeso às altas taxas 

mundiais de desnutrição e da mortalidade infantil, se tornou uma peça-chave 

nas lutas das feministas igualitárias. A garrafa de plástico e o leite em pó [...] 

foram considerados uma vitória por muitas mulheres, entre elas Simone de 

Beauvoir [...], que viu na mamadeira a interrupção de uma “servidão 

exaustiva”. Mas foi a substituição do bico de pele pelo bico de borracha o que 

detonou a revolta de outro grupos de mulheres que buscavam se liberar do que 

interpretaram como uma intervenção tecnológica da pediatria, dominada então 

por homens, em cumplicidade com as amarguradas-feministas-queimadoras-

de-sutiãs (MERUANE, 2018, p. 113-114). 

 Essa fala da autora é importante para me dar um suporte no que diz respeito aos 

radicalismos. Mais uma vez, acho importante frisar que não generalizo todos os médicos e todas 

as mulheres como sujeitos de pensamentos únicos. Vários médicos, como afirma a autora em 

outro trecho de seu texto, se empenharam em pesquisas para demonstrar que a placenta possui 

um papel importante que retira a necessidade de uma extensão da lactação (MERUANE, 2018).  

 Essas aproximações voltadas para a maternidade podem dar a impressão de que estou 

me afastando do meu objeto de pesquisa. No entanto, assim como a artivista da 

contravisualidade posta na figura 10, não tenho condições de falar da menstruação me 

distanciando de sentidos significantes, como a maternidade e o que ela envolve, suscitados por 

esse fenômeno biológico. Porque antes mesmo de a mulher ter sua menarca (muito antes!), ela 

já a enxerga como o único caminho possível para ser feliz. Se você, que tem esta escrita em 

mãos, possui a convicção de que já faz um tempo que à mulher não se atribui mais esse papel 

de ser mãe como condição de existência, repare à sua volta. Quantas crianças são, de fato, 

criadas por pais e mães de forma equitativa? O que os homens da nossa convivência social têm 

feito para minimizar a carga de tempo integral dessas mães? 

 Efetivamente, os papéis sociais destinados ao sujeito feminino parecem ter aumentado. 

Porque, além de alimentarem o desejo de ser mãe, possuem suas carreiras, seus estudos e outros 

afazeres pessoais. Deixar uma ou outra ambição de lado gera sentimento de culpa e/ou 

incompletude. 

Todas essas mulheres continuaram voltando de tarde ou de noite para suas 

casas para continuar trabalhando e servindo seus filhos, às vezes com, mas 

sobretudo sem, a ajuda de seus parceiros. Sem o respaldo de leis que 

socializem a criação, distribuindo responsabilidades em vez de meros 

discursos que celebram, sem pudor e publicamente, a procriação como questão 

cada vez mais privada. Esses discursos ideologicamente poderosos, mas 

econômica e legalmente insubstanciais, puxam uma cortina velada sobre a 

difícil realidade que se oculta por trás: a enorme desolação da mãe que fica 

em casa e a crescente culpabilização daquela que consegue sair. E a frustração 

de ambas por não saberem transformar a saturação, a infelicidade, a ira em 
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formas de ação política que possam socializar a tarefa da criação. 

(MERUANE, 2018, p. 73). 

Maria Torres ilustra com maestria esses conflitos que partem da complexidade de 

carregar um útero em sua existência. A simulação de uma rede de apoio oculta as entranhas do 

sistema de dominação sobre o corpo feminino. Outras mulheres são criadas para conter e 

remediar aquelas de comportamento desviante ou juvenil. Afinal, nenhuma delas está alheia 

aos diversos processos de subjetivação que enquadram os sujeitos. Daí, a pluralidade de 

discursos coloca em agonia quem se propõe a observar visualidades e contravisualidades. 

Medicina alternativa ou “científica”76 para aliviar os sintomas da Tensão Pré-Menstrual? 

Adaptar-se ao sistema para sobreviver ou “assumir a histeria”? 

O ex-namorado de Maria Torres, no canto inferior direito da figura 10, não está alheio 

aos efeitos dessas contravisualidades. Sua face não chega a expressar choque, mas sua 

perplexidade está em evidência e bem representada pela mão repousada sobre o rosto. De 

costas, sua avaliação do episódio acontece prioritariamente pela visão periférica. Estaria ele se 

recusando a visualizar a situação de frente? Boquiaberto, parece pronto para sair de cena a 

qualquer momento. A aparência cansada é intensificada pelos fios louros desgrenhados e pelas 

olheiras que começam a despontar. O azul de uma blusa aparentemente aconchegante se 

contrasta com a calcinha rosa de listras pretas nas bordas amarrotada sobre a sua cabeça. 

Ninguém, além de Torres, pode dizer ao certo o papel dessa personagem masculina em 

sua jornada. Mas é possível arriscar algumas aproximações ao observar a figura de um homem 

numa contravisualidade que esbanja sangue, nudez, emoção, tentativa de controle, fármacos, 

entre outras contravisualidades, em oposição à calmaria da Lua em meio às nuvens que chegam 

aos olhos do observador através da janela aberta. 

A partir da temática principal da ilustração, que é a desta escrita, é possível começar a 

analisar quais sentidos os homens atribuem à menstruação? Basicamente, após os caminhos 

percorridos até aqui, eu poderia dizer que os tabus que envolvem a menstruação foram 

estabelecidos graças aos discursos patriarcais, machistas, misóginos e sexistas. Mas é 

importante não perder de vista o fato de que nem todos os sujeitos masculinos passam pelos 

mesmos processos de subjetivação. Talvez o ex-namorado de Torres faça parte de uma parcela 

de homens que não pertence à dita masculinidade hegemônica. Porém, por mais que ele se 

                                                           
76 É interessante observar que a medicina institucionalizada promove um retorno às raízes/natureza quando 

compactua com o parto natural e sem anestesia, tornando hipócrita o repúdio desferido contra curandeiros, 

benzedeiras e parteiras. Uma série de interesses, que vai desde a redução de custos dentro dos hospitais até a 

adoração da maternidade e dedicação total ao bem-estar dos filhos, constitui discursos demarcados para as 

necessidades atuais de dispositivos como o Estado, a Igreja e a Escola, entre outras instituições.  
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posicione a favor de Torres e simpatize com as causas feministas, apenas o sujeito que sofre 

com as agressões desferidas sobre o seu gênero e/ou sexualidade pode compreender as dores 

desses discursos. Por isso, quando o ato de resistir pode parecer extremo para o “sujeito de 

fora”, ele pendura a bandeira, procura a porta mais próxima e se aconchega em seu agasalho 

para torcer pela luta sem sujar as mãos. 

No centro da contravisualidade, Torres parece não se importar. Pelo contrário, ela gosta 

dos efeitos que sua mente e seu corpo provocam nos espectadores. Semideitada no chão, 

completamente nua e com os cabelos soltos, ela deixa o sangue de sua menstruação fluir 

livremente. Uma chama no alto de sua cabeça ganha força. Afinal, despejar uma 

contravisualidade que envolve nudez e sangue menstrual exige, além da força emocional, 

consciência para se deslocar. Tomar conhecimento sobre as estruturas que preparam pedagogias 

para enquadrar a mulher em lugares específicos causa fervor. Dói, mas é justamente esse 

incômodo que a leva à luta. Uma de suas mãos esconde o sorriso que sai dos lábios, mas deixa 

o olhar zombeteiro à mostra. É a expressão de quem sabe que “fez arte”, no melhor sentido que 

o termo pode assumir, e não se arrepende. A ausência desse remorso está posicionada logo ao 

lado (no canto superior direito da contravisualidade). A segunda representação de Torres abraça 

a menstruação em pé, nua e com os cabelos livres. 

É sensível a passagem da conscientização para a libertação. A posição de inferioridade 

da mulher ao chão pode representar o ciclo de descobertas. Aos poucos, em contato com a 

pluralidade de discursos, a mulher se reposiciona e desfaz os nós que a aprisionam psicológica 

e fisicamente. De costas, adorando a força de seu próprio corpo, ela se recusa a olhar para trás 

e voltar aos estigmas que a aprisionavam, e isso sem dúvidas gera inquietação. Por isso, a 

mulher de cabelos brancos tenta conter as duas Torres. Diante da falta de oportunidade de 

desconstruir a normalidade imposta agregada a uma série de tabus, a senhora vivenciou todos 

os ciclos de sua trajetória sob as regras das instituições. E não é difícil imaginar que ela esteja 

assumindo a culpa pelos comportamentos desviantes das Torres. 

O ex-namorado já não reconhece a Torres que conheceu. Aquela que, num ciclo anterior, 

estava passando por um processo de desconstrução. Sim, provavelmente ela já era dona de uma 

personalidade distante de conservadorismos e fazia parte da esfera das artes. “Mas eu não 

imaginava que ela chegaria a esse ponto. A Maria ficou louca e eu preciso de alguém que me 

dê mais estabilidade”, pode ter pensado o jovem. 

Torres já havia entendido que a vagina é apenas uma parte de sua genitália. Deixou de 

ter vergonha em usar os termos “menstruação”, “vagina” e “clitóris” e de carregar o absorvente 

descartável até o banheiro ou higienizar o coletor menstrual na área de serviço (ainda que mais 
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pessoas estivessem dentro de casa). E o que possivelmente mais incomodou seu ex-namorado 

foi o fato de que Torres descobriu que a culpa não era dela quando não sentia orgasmo durante 

as relações sexuais do casal. Já o sangue77 que ficava na cama após o sexo era normal por 

diversos motivos, além da menstruação. 

Dependendo dos efeitos produzidos pelos encontros, o sujeito é praticamente 

“forçado” a questionar e a produzir sentidos àquela experiência que emergiu 

ao acaso e que, sem consulta, desorganizou um modo de viver até então 

conhecido. Obviamente, o contato com esse tipo de dado e de acontecimento 

gera uma série de estranhamentos, incômodos e angústias. A vida se desenrola 

nesse campo complexo do qual fluem ininterruptamente os dados e os 

acontecimentos. Os enfrentamentos aí emergentes não conhecem parada. 

(MANSANO, 2009, p. 115). 

 Ao abordar o sujeito a partir de Gilles Deleuze, Sonia Regina Vargas Mansano (2009) 

abre uma brecha para discutir esses processos de subjetivação. Minha intenção não é crucificar 

o ex-namorado de Torres. Essas vivências que objetivam questionar padrões incomodam. Não 

é por acaso que há fogo no alto da cabeça da artista. 

Essa contravisualidade propõe pedagogias além daquelas institucionalizadas pelos 

discursos oficiais. As relações de aprendizado que a resistência suscita não estão inseridas nos 

contextos formais de educação, até porque advêm de mãos de artistas mulheres. Ao mesmo 

tempo em que cada vez mais mulheres se sentem apoiadas por esse tipo de contravisualidade e 

se tornam mais fortes para vivenciarem seus corpos, essa produção também se volta contra a 

própria artista. Porque, além de ferir a ordem estabelecida, ela encontra entraves em mulheres 

que não se sentem confortáveis em relação a esse tipo de enfrentamento. A nudez e a exposição 

do sangue também podem causar um efeito reverso (de forma com que algumas mulheres se 

sintam desprotegidas). Por isso, o reposicionamento do sujeito não acontece de forma rápida. 

Mas, ao ocupar esse space-off, com certeza Torres deixou aprendizados importantes para uma 

mudança na subjetividade de seu ex-namorado, ainda que ela aconteça lentamente.  

Por isso mesmo, o sujeito não pode ser concebido como uma entidade pronta, 

mas ele se constitui à medida que é capaz de entrar em contato com essas 

forças e com as diferenças que elas encarnam, sofrer suas ações e, em alguma 

medida, atribuir-lhes um sentido singularizado [...] O sujeito, nessa 

perspectiva de análise, só pode ser analisado a partir de uma processualidade, 

de um vir a ser que não se estabiliza de maneira definitiva. Ele é construído à 

medida que experiencia a ação das forças que circulam no fora, e que, por 

diferentes enfrentamentos, afetam o seu corpo e passam, em parte, a circular 

também do lado de dentro. Sob essa ótica, a produção do sujeito envolve um 

                                                           
77 E por que o sangue proveniente de feridas ou de outras partes do corpo não é fortemente repelido e contornado 

por tabus? Del Priore (2004) simplifica essa aversão por meio da seguinte citação: “o preconceito masculino contra 

o sangue proveniente do útero explica-se na descrição de Lourenço: trata-se do sangue mais ‘infecto’, rubro e 

nauseabundo que havia no corpo. Extraíam-no de ‘paridas e menstruadas’” (DEL PRIORE, 2004, p. 82). 
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movimento que não conhece sossego, pois ele não está dado de uma vez por 

todas. (MANSANO, 2009, p. 115). 

 Nesse processo, os Estudos de Cultura Visual se tornam um dos territórios mais 

acolhedores para que as pedagogias não oficiais78 ganhem força. Pesquisadores e professores 

da área avaliam, por exemplo, o que acontece no perímetro da arte (tanto em relação ao ensino 

quanto às práticas artísticas) sob uma perspectiva plural. Justamente pelo fato de o currículo 

formal do ensino de arte estar “repleto de silêncios e lacunas que ajudam a fabricar imaginários 

e restringir conhecimentos” (ABREU, 2017, p. 322), os sujeitos que ocupam esses territórios 

buscam diferentes formas de produzir contravisualidades de acordo com o contexto em que 

estão inseridos.  

É importante compreender que as pedagogias culturais, dentro ou fora de instituições 

formais de educação, são controladoras (mantêm discursos) sob diferentes perspectivas. Uma 

vez interligada a outros dispositivos de controle, as pedagogias oficiais tendem a agir de acordo 

com os discursos articulados pelas instâncias de poder, especialmente aqueles arquitetados pelo 

Estado. Diante dessa vigília para exercer o controle da sociedade, elas repercutem visualidades. 

Já as pedagogias não oficiais, que buscam outros palcos de coexistência, podem estar mais 

propensas à promoção de contravisualidades abrindo espaço para reflexões desviantes da 

hegemonia. 

No Brasil, a Cultura Visual tem encontrado muitas barreiras dentro das escolas, como 

havia mencionado, e alguns espaços para disseminação de conteúdo artístico fora dos padrões 

têm sido ameaçados. Assim como a contravisualidade proposta por Torres, essas expressões 

são arriscadas. Primeiro, porque colocam em risco a estabilidade. Segundo, porque as artistas 

ficam sob a mira de estruturas de poder. No entanto,  

[...] à medida que, conforme ressaltado por Foucault, estamos organizados 

neste tempo histórico por um Estado que se vale dos mais diferentes 

dispositivos de controle para manter-se em seu formato já instituído, contando 

para isso com toda uma rede de poder-saber organizadora, cabe dizer que é 

dentro dessa organização que as resistências se ensaiam [...] a produção viva 

de si no encontro com o outro. Essa produção incessante atualiza a potência 

coletiva para transformar a realidade social (MANSANO, 2009, p.116). 

 As contravisualidades defendem o que as grandes instituições alcunharam como 

“minorias”, as quais, pelo contrário, formam uma multidão muito maior de sujeitos do que nos 

contam. Ainda que possa haver relutância, as contradições da normatização tendem a cair por 

terra. Claro, sempre serão encontradas alternativas para sobrepor os “estragos” dessas 

                                                           
78 Quando uso o termo “não oficiais”, me refiro às pedagogias (formas de aprendizagem) que ocorrem fora das 

instituições formais de educação (como as escolas e as universidades). 
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produções. Mas artivistas, como as expostas até então, se utilizarão desses espaços para compor 

novas formas de resistência. 

 

2.4 Então, rememoremos começos! 

 

Figura 11. Pintura “Resistência” de Mendes Auá 

Fonte: Instagram. 2018. 1 fot, color. 657 cm x 657 cm79 

Comecei este capítulo por meio de uma narrativa não-hegemônica dos povos 

Nambiquara. Logo, nada mais oportuno do que introduzir a parte final da Menstruação com a 

contravisualidade acima.  

                                                           
79 Perfil do Instagram da artista @mendesaua.art. Disponível em: https://www.instagram.com/p/BlvXS7Gl1gP/. 

Acesso em: 20 nov. 2019. 
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Quando estive em Manaus (AM) em outubro de 2019, deparei-me com a exposição 

artística80 de Mendes Auá, uma artista indígena transgênera não-binária. Entre as obras, a 

pintura da figura 11 me chamou a atenção e quando voltei à Goiânia entrei em contato81 com 

Auá para saber mais sobre o seu empoderamento. Suas obras denunciam a tentativa de 

silenciamento de corpos à margem dos padrões instituídos por um poder branco e 

predominantemente heterossexual.  Assim, ela expõe uma pluralidade de agressões: contra os 

povos indígenas brasileiros, contra as mulheres, contra as mulheres indígenas, contra os sujeitos 

LGBTQIA+ e contra indígenas LGBTQIA+. Em nossa conversa pelo bate-papo do Instagram, 

Auá afirma que a sua intenção é falar sobre corpos que sangram. 

 Essa contravisualidade suporta uma pluralidade de lutas que vão desde as questões 

política, colonialista e integracionista enfrentadas pelos indígenas no Brasil até as de gêneros e 

sexualidades. Sentada no chão, o sangue da protagonista da figura 11 emerge de sua vulva. 

Provavelmente, a artista também coloca em evidência a submissão à qual as indígenas são 

postas em seu contexto social ao mesmo tempo em que traz à tona os diversos sentidos da 

menstruação mencionados neste capítulo. A agressão psicológica é bem representada pelos 

lampejos vermelhos que circundam sua cabeça e o seu estado de vulnerabilidade é perceptível 

pela posição cabisbaixa. A coluna ereta demonstra vestígios de resistência.  

 Apesar de o sangue ter chamado a minha atenção durante a visita à Galeria do Largo 

pela associação que estabeleci com a menstruação, essa pintura provoca uma reflexão que 

deveria ser rememorada a cada passo dado pelos diferentes grupos excluídos pelo sistema 

dominante: não existe hierarquia de opressão (LORDE, 2019, p. 235). A obra de Auá harmoniza 

toda a construção aqui proposta. Aliás, caminha muito além do meu lugar de fala e intensifica 

qualquer sentido atribuído ao corpo. Ela reúne uma pluralidade de lutas. 

Por estar em todos esses grupos, aprendi que a opressão e a intolerância com 

o diferente existem em diversas formas, tamanhos, cores e sexualidades; e que, 

dentre aqueles de nós que têm o mesmo objetivo de libertação e de um futuro 

possível para as nossas crianças, não pode existir uma hierarquia de opressão. 

Eu aprendi que sexismo (a crença na superioridade inerente de um sexo sobre 

todos os outros e, assim, seu direito de dominar) e heterossexismo (a crença 

na superioridade inerente de uma forma de amar sobre todas as outras e, assim, 

seu direito de dominar) vêm, os dois, do mesmo lugar que o racismo – a crença 

na superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras e, assim, seu 

direito de dominar [...] É inconcebível, para mim, que certa parte de minha 

                                                           
80 A exposição faz parte do projeto "Espaço Mediações" e ocupou o espaço da Galeria do Largo (localizada no 

Centro de Manaus) entre setembro e dezembro de 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/09/05/segunda-edicao-do-espaco-mediacoes-leva-novas-

exposicoes-a-galeria-do-largo-em-manaus.ghtml. Acesso em: 04 dez. 2019. 
81 Em meio à exposição, a artista divulgou seu perfil do Instagram. Disponível em: 

https://www.instagram.com/mendesaua.art/. Acesso em: 04 dez. 2019. 
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identidade possa se beneficiar com a opressão de outra (LORDE, 2019, p. 

235).  

 A citação acima, da caribenha-americana, feminista, mulherista, lésbica e ativista dos 

direitos civis Audre Lorde, serve para lembrar que as identidades particulares não devem se 

opor às lutas diversas das suas, uma vez que isso gera divisão e enfraquecimento de todos os 

grupos alcunhados como minorias. Inclusive, são essas descontinuidades que sustentam as 

instituições detentoras de poder. 

Rememorar leva à compreensão de que todas as causas surgiram da necessidade de 

combater, em diferentes níveis, um sistema opressor. À margem das narrativas hegemônicas, 

as contravisualidades, como a da figura 11 e a da história sobre a tradição dos povos 

Nambiquara, contam outras versões para a origem da ordem das coisas e revelam caminhos 

inexplorados pela massa obediente às pedagogias culturais instauradas pelas grandes 

instituições.  Tal perspectiva possui força para me levar à contravisualidade seguinte: 

 

Figura 12. Ilustração Sem Título de Carolina Ghigliazza Sosa 

Fonte: Exposição Digital soy mujer, soy latinoamericana. 2015. 1 fot, color. 15 cm x 9 cm82 

É possível enxergar as origens em inúmeras instâncias durante a caminhada do ser 

humano, porém tal exercício exige empenho, já que há mãos invisíveis que operam sobre os 

sentidos que circulam em meio à sociedade. Meras distrações que nos são propostas no dia a 

dia são estrategicamente impostas para que as raízes de assuntos pertinentes e de profundeza 

intelectual não se tornem evidentes no processo de educação dos sujeitos. 

                                                           
82 Soy mujer, soy latinoamericana. Disponível em: https://www.soymujersoylatinoamericana.com. Acesso em: 29 

abr. 2019. 



102 
  

 

As práticas culturais se originam ainda no berço familiar, de forma com que a criança 

desenvolva princípios baseados nos valores construídos entre os pais. Daí a importância de 

rememorar as origens. Tomo como proposta a ilustração (figura 12) da artista argentina 

Carolina Ghigliazza Sosa para discutir as origens do corpo feminino, bem como as visualidades 

que foram atribuídas a ele. A pluralidade deste fez com que Strömquist alcunhasse a sua obra 

(várias vezes referenciada nesta escrita) como “A Origem do Mundo. Uma História Cultural da 

Vagina ou A Vulva Vs. O Patriarcado”. Observar a ilustração de Sosa (2015) e o título do 

trabalho de Strömquist (2018) nos permite pensar na situação prolongada em que o potencial 

das mulheres é questionado e barrado para permitir uma permanência da hegemonia masculina. 

Sosa inscreve em sua obra um choque de origens. A vulva é fonte, principalmente, de 

vida e prazer. A religião, representada pela cruz, é disseminadora de ideologias que são 

recebidas por grande parte dos sujeitos como “verdades”. Em alguns momentos da história da 

sociedade, uma origem apontou a outra como pecaminosa, o que desencadeou na construção de 

um imaginário em que a mulher poderia ser vista como inferior ao homem. 

O sangue na ilustração pode instigar duas interpretações. Primeiro, visualizar um sangue 

proveniente da vulva gera uma relação direta com a menstruação, alvo de especulação e motivo 

para “crucificar” a mulher como impura, suja e fétida. Ao chegar a este ponto da escrita, os 

percursos discutidos em relação à Igreja Católica permitem entender que não é por acaso que 

Sosa inscreve em sua ilustração uma perspectiva religiosa em contraponto com a menstruação83. 

Já uma segunda interpretação para a ilustração do sangue seria a representação do 

embate feminista contra os preceitos impostos pela religião, especificamente o catolicismo. Este 

proferiu, em diferentes momentos da história, discursos que reduziram os possíveis papéis 

sociais da mulher ao casamento e à maternidade (a famosa lógica “lar/família”), ainda que isso 

ferisse sonhos e objetivos pessoais. Ao se servir da imagem da cruz, a qual representa uma das 

maiores instituições de poder da nossa história, a artista foi capaz de articular a visualidade de 

tal forma que nos faz repensar a lógica na qual estamos inseridos. 

Mas muitos sujeitos podem visualizar a cruz penetrada na vulva como uma ofensa a 

Deus, justamente pela imagem imaculada que a Igreja construiu para si ao se vincular ao 

sagrado. A educação formal poderia ser uma potência na quebra da intolerância. Porém, como 

diria Foucault (1999), em determinados momentos históricos algumas instâncias são possíveis, 

enquanto outras não. Será que no momento atual político em que vivemos no Brasil, por 

exemplo, a escola pode servir como um instrumento para quebrar intolerâncias?  

                                                           
83 Basta rememorar as passagens do Livro de Levítico e o poder pastoral, por exemplo. 
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A mão invisível das esferas de poder atua de forma estratégica de modo que os sujeitos 

julgam com mais facilidade, num sentido negativo, uma contravisualidade, como a de Sosa, do 

que as visualidades arbitrárias que nos são impostas. 

É possível sentir que a mulher é crucificada ao ser moldada numa série de 

comportamentos e obrigações. Entretanto, a visualidade dessa situação é normatizada a ponto 

de ser mais lógico pensar na contravisualidade (representada na figura 12) como uma agressão 

à Igreja do que como uma crítica que serve de alerta para as concepções que se tem do sujeito 

feminino. 

A artista consegue sintetizar de forma exitosa algumas complexidades enfrentadas pela 

mulher. A cruz agride diretamente a genitália própria do corpo feminino. A intensidade da 

violência com que os discursos religiosos arrebatam esse sujeito é representada pela grande 

quantidade de sangue que escorre entre as pernas da mulher representada na ilustração. O 

percurso desse rio vermelho traz à memória as marcas da maternidade como destino obrigatório 

para a realização pessoal, o sacrifício de se doar ao lar, a premissa de carregar consigo uma 

personalidade dócil e amável (pois, caso contrário, a acusação imediata é a histeria), além de 

suscitar as regras interiorizadas de que a vulva deve ter um cheiro “bom”, a menstruação deve 

ser mantida em segredo absoluto, os pelos devem ser retirados, entre outras tantas expectativas 

que são impostas a esse sujeito que é ferido por uma violência “invisível” (ou seria uma 

violência hegemonicamente aceitável?). 

Rosa Maria Bueno Fischer (2001) descreve, a partir de suas pesquisas, a existência de 

enunciados importantes sobre a construção da subjetividade feminina adolescente, que seriam: 

[...] a) sempre haveria uma indissociável ligação entre o fato biológico e a 

condição de ser mulher; b) a feminilidade seria “dada” por um conjunto de 

características originadas da condição biológica, como a do ‘mistério 

feminino’ (relacionado basicamente à possibilidade de ser mãe), ao mesmo 

tempo que por uma “necessária” disponibilidade dos corpos da menina e da 

mulher a se sujeitarem a técnicas disciplinares, cuidados e tratamentos, 

indispensáveis à conquista amorosa; c) a mulher-menina, hoje, não abre mão 

de eventuais lideranças, de atividades intelectuais e até esportivas, mas jamais 

pode descuidar-se do aperfeiçoamento do corpo, ao mesmo tempo que não 

deve se esquecer da “verdadeira beleza”, a chamada beleza interior, o que os 

estilistas e profissionais do mundo da moda chama de “personalidade”; d) o 

discurso da sexualidade adolescente incorpora medos (AIDS), retoma 

discursos conservadores (elogio da virgindade e do comportamento de “boa-

moça” [...] (FISCHER, 2001, p. 595-596). 

Como diria Berger (1999), a presença de uma mulher é definida pelos comportamentos 

que lhe são permitidos e pelas inúmeras obrigações relacionadas à feminilidade, sendo que 

ambas as coisas são construídas para a contemplação masculina (BERGER, 1999, p. 48). A 

atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que, 
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segundo a doutrina cristã, o homem é o líder do casamento, apontando, então, que a mulher 

deve ser submissa à figura masculina, porque essa é uma questão de fé. Esse pronunciamento 

foi feito pela ministra dentro da comunidade evangélica na qual ela atua como pastora84. 

Num cenário como esse, como é possível propiciar o reposicionamento dos sujeitos de 

forma com que eles possam entender que as identidades pré-fixadas podem ser questionadas, 

como apontou Fernando Hernández (2011, p. 47)? Nesses momentos, a busca pelas origens se 

faz necessária a fim de escapar da nebulosidade que encobre a sociedade com preconceitos, 

opressões e intolerâncias. 

O atual governo brasileiro parece empreender uma estratégia eficiente para controle da 

sociedade ao intencionar modificar conteúdos de livros didáticos, como os da disciplina de 

História, por exemplo. Encaixa-se perfeitamente nos estudos de Hernández (2011) sobre a 

incapacidade de repensar a situação em que se vive para formar resistência. Se o sujeito em 

formação não conhece os fatos que constituíram o passado, as chances de reconhecer velhos 

perigos a fim de evitar que eles se repitam diminuem consideravelmente. Já os detentores de 

poder, por ter conhecimento sobre as estruturas que os mantiveram no controle no passado, se 

sentem ameaçados diante da proliferação de conhecimentos e, com isso, articulam a vigilância 

social. 

Já me dirão que muitas escritoras-sem-filhos estão marcadas por uma 

liberdade sexual que foi entendida, até agora, como estranheza. É verdade que 

sobre muitas delas correram mais do que rumores de desvio. Mas também é 

preciso notar que essa palavra, feita acusação, nunca foi alheia às escritoras: 

mesmo antes de estranhas foram taxadas de prostitutas: o autor de Madame 

Bovary [...] assegurou, por interposta pessoa (quer dizer, citando outros sem 

discutir seus ditos em seu Dicionário de lugares comuns), que “uma mulher 

artista não pode ser mais do que uma rameira”. Era uma vergonha, segundo o 

conservador Flaubert e seus colegas, que uma mulher se dedicasse à arte. 

Inclusive que uma mulher lesse em excesso poderia constituir um perigo. Era 

necessário impedir isso levantando acusações (MERUANE, 2018, p. 94-95). 

A leitura é uma arma em potencial para a resistência quando o sujeito já não aceita as 

normatizações que lhe foram impostas e, por isso, também é posta sob fiscalização. 

A parte verbal da visualidade de Sosa (“Madre no los perdones si saben lo que hacen”, 

que pode ser traduzido como “Mãe não os perdoe se sabem o que fazem”) reforça a premissa 

de que as instituições possuem uma ampla visão sobre os problemas que poderiam afetar a sua 

subsistência. Aliás, não é apenas sobre grandes órgãos de poder: os sujeitos masculinos comuns 

também praticam atrocidades contra a mulher. Daí o aspecto de sororidade clamado pela 

                                                           
84Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-crista-

mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml. Acesso em: 29 jan. 2020. 
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locução verbal: a mulher não procura amparo na figura divina masculina, que seria Deus, o Pai. 

“Madre” é a única figura capaz de ter empatia pela situação. A imagem ilustra a frase 

(BERGER, 1999, p. 30). 

Ainda sobre as origens, Strömquist (2018) relembra o mito da criação ao mencionar que 

Santo Agostinho pensava no sexo como um pecado proveniente de Adão e Eva. Em síntese aos 

pensamentos da obra “Confissões” do teólogo e filósofo, a autora ironiza o ponto de vista de 

Santo Agostinho:  

A mulher é especialmente pecaminosa e suja – já que foi por culpa de Eva que 

Adão comeu do fruto proibido. A mulher é simplesmente portadora de imunda 

tentação. Portanto, o corpo da mulher e, acima de tudo, a genitália feminina 

se tornaram a antítese do divino. (STRÖMQUIST, 2018, p. 13). 

 No período de caça às bruxas, entre os séculos 15 e 18, a suspeita tinha seus órgãos 

genitais analisados para que pudesse haver a confirmação de que ela era uma bruxa. O clitóris 

era visto como uma anomalia e, então, a mulher tinha a acusação confirmada. Ou seja, 

provavelmente todas as mulheres sobre quem se levantavam dúvidas, por não seguirem os 

padrões impostos naquela época, foram condenadas somente pela naturalidade de seus corpos. 

 O racismo também possui origens passíveis de discussão a partir da contravisualidade 

de Soso, porque esta construiu uma representação feminina cuja coloração da pele e tipo de 

cabelo são característicos da mulher preta. Além das agressões contidas nos discursos da Igreja 

contra a mulher, ainda há o preconceito étnico. Entre os séculos 16 e 19, a Igreja Católica 

promoveu sua fé reprimindo os valores da cultura negra. Quilombos sofreram ataques e seus 

seguidores foram perseguidos e massacrados. O preconceito contra as religiões de matriz 

africana e erguidas por escravos ainda existe de forma intensa, porém é velado pela mídia e não 

se constitui como um interesse do Estado. 

Sabemos que as religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a 

umbanda, são frequentemente alvo de preconceito e seus frequentadores e 

adeptos sofrem cotidianamente com agressões e ataques físicos e simbólicos 

contra seus símbolos e casas institucionais de culto, popularmente conhecidas 

como casa de santo/axé, roça ou terreiros [...] O resultado dessa força 

opressora estruturada e organizada na sociedade usa equivocadamente a 

religião (quase sempre cristã) como justificativa para demonizar as divindades 

cultuadas pelos povos de matrizes africanas, acirrando as relações 

interpessoais e de forma categórica, praticando o racismo institucional e 

religioso nas entrelinhas deste processo [...] somente com uma mudança 

estrutural da educação na sociedade brasileira podemos trazer resultados 

efetivos quando o assunto é igualdade racial e religiosa. O exemplo do samba 

e da capoeira, que em outros períodos da história eram proibidos, servem de 

referências para o combate ao preconceito, e nos motivam para lutar pela 

proteção da população que tem suas referências nas religiões de matrizes 

africanas. Infelizmente, não podemos afirmar que já tivemos os mesmos 

avanços das políticas públicas que as expressões culturais citadas acima 
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obtiveram. Porém, nos resta resistir e lutar para que todo povo brasileiro, tenha 

garantida a efetivação dos seus direitos (JUNIOR, 2016). 

Mais uma vez, a educação assume papel preponderante para o esclarecimento das 

origens e a consequente valorização de culturas que sofreram diversas tentativas de ataque pelo 

processo de ocidentalização. Dentro das religiões de origem africana, a mulher possui lugar de 

liderança, uma vez que as escravas receberam alforria antes dos homens. Logo, elas se 

organizaram para preservar e desenvolver a cultura de seu povo. A raiz desse percurso é de 

conhecimento de poucos. Essas mulheres não recebem o reconhecimento que merecem e ainda 

sofrem ataques mais intensos devido ao fato de se posicionarem como sujeitos femininos e 

pretos. 

A ialorixá Winnie Bueno, do Terreiro Ilê Ialorixá Iemanjá de Pelotas (RS), faz o 

seguinte relato em entrevista ao Grupo Jornalismo Digital da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul: 

Quando eu saio com as minhas contas, já é o suficiente para estar alvo de 

alguma situação de violência. Pra além de ser mulher, pra além de ser negra, 

o fato de ser ialorixá também me coloca com mais força no mundo, com 

certeza, mas também me coloca em situações de vulnerabilidade social mais 

aprofundadas. (BUENO, 2016). 

O desabafo de Winnie transparece a multiplicidade de sentidos que um único corpo pode 

receber de acordo com a sua posição social. Além do preconceito em relação às suas crenças 

recorrente em diversos contextos sociais, essas mulheres também podem sofrer restrições 

dentro de alguns terreiros: 

No caso da menstruação a atuação feminina é limitada e justificada. O mito 

de que a menstruação é o sangue impuro está presente no Judaísmo, 

Cristianismo e Islamismo. Estas religiões proíbem que o homem tenha acesso 

ao corpo da mulher durante “aqueles” dias, para não se contaminar. Cremos 

que a Umbanda também, ao creditar impureza ao corpo feminino durante a 

menstruação reforça em muito a misoginia presente em todos os credos 

religiosos. (SILVA, 1998, p. 33). 

Ainda, “as tarefas das mulheres nos terreiros estão quase sempre relacionadas ao 

trabalho doméstico. São cozinheiras do santo, preparam as oferendas, cuidam da limpeza e 

organização da casa, enfim exercitam seus ‘dons maternais’” (SILVA, 1998, p. 34). O 

enquadramento social e os tabus jorrados sobre as mulheres podem ser sentidos, então, em mais 

um lugar social, o qual reclama por lutas feministas que possam ir além das questões de gênero 

devido aos percursos históricos que construíram visualidades específicas a esses corpos. 

Dessa forma, as figuras 11 e 12 portam contravisualidades convenientes para encerrar 

este capítulo, já que a minha ambição nessa passagem final foi construir abordagens 
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relacionadas às origens, a fim de rememorar ao leitor a importância de não deixá-las limitadas 

ao tempo de ocorrência.  

 

Aproximações finais da Menstruação  

 Enquanto as visualidades da Menarca continham aportes textuais que, combinados com 

os recursos imagéticos, denunciavam de forma escrachada a normatização direcionada ao corpo 

das mulheres, as contravisualidades da Menstruação recorrem à subjetividade (tanto das artistas 

quanto de seu público) para criar sentidos marginais às narrativas hegemônicas. 

A poética do capítulo está em brincar no sobe e desce da gangorra social: numa ponta 

estão sentadas as estruturas de poder e, na outra, estão os sujeitos. Os primeiros gostam de 

convidar personagens da ponta oposta para “formar peso” de um lado só, o que torna 

impossível, aos meros sujeitos, o movimento para dar continuidade à brincadeira. Perante a 

estagnação, os sujeitos se reposicionam numa tentativa de retornar à dinâmica. Nesse processo, 

criam estratégias para chamar de volta alguns colegas que foram para a ponta de lá. Elas são 

enviadas em formas de pintura, performance, ilustração, e por aí vai. Alguns percebem que 

aceitar o convite dos gatunos foi um erro e promovem uma caminhada de retorno. Outros, no 

entanto, imaginam que a ponta onde participam como convidados é o lugar em que realmente 

devem ficar. Afinal, são homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e de classe média. Outros 

sujeitos não tão “afortunados” com esses quesitos permanecem também. Porém, no fim das 

contas, uma pequena porcentagem é privilegiada, de fato, com o jogo social manipulado pelas 

fortes estruturas.  

Os Estudos de Cultura Visual permeiam as diversas forças que operam sobre os sentidos 

dados à menstruação e, consequentemente, ao corpo feminino. Portanto, é uma área que 

potencializa a ação de artivistas e pesquisadores, pautada na promoção de um deslocamento do 

olhar, uma vez que coaduna com a necessidade de libertação do pensamento crítico do sujeito. 

Não é por acaso que cada vez mais contravisualidades relacionadas aos sentidos da menstruação 

têm ganhado espaço. Afinal, quando uma artista se expressa com a temática, desperta outros 

sujeitos atingidos pela mesma opressão. O cenário que surge, então, é o de transformação social, 

ainda que em pequenos nichos, e qualquer lugar fora da instituição formal de educação pode 

servir como palco para relações de aprendizado.  
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CAPÍTULO 3 – MENOPAUSA 

Me.no.pau.sa 

[substantivo feminino] 

Interrupção progressiva dos ciclos menstruais da mulher. 

(HOUAISS, 2010, p. 515) 

 

Geralmente, a interrupção dos ciclos menstruais é associada ao corpo de mulheres mais 

maduras em relação ao tempo cronológico. Portanto, não é por acaso que o dicionário da língua 

portuguesa Houaiss revela a definição acima para o termo. Mas, hoje, as mulheres e os homens 

transexuais contam com uma série de recursos que provoca essa interrupção da menstruação 

por diferentes razões. Por isso, o título Menopausa foi proposto com a intenção de associar 

diversas experiências: tanto as minhas, após adquirir um conhecimento considerável até aqui, 

quanto as das pessoas participantes ao longo de suas vivências e à maturidade das mulheres que 

estão nessa etapa do ciclo biológico. Não significa, porém, que neste momento o foco das 

discussões seja a menopausa em si: como mencionado na introdução, os nomes dos capítulos 

aproximam-se de uma tentativa de abordagem poética ao tema e à forma do estudo. 

Nos capítulos anteriores, os discursos sobre a menstruação foram refletidos a partir das 

imagens. Nesta última etapa, embora eu traga visualidades e contravisualidades para a 

discussão, os sentidos da menstruação serão mais observados a partir do olhar do sujeito. Afinal, 

apesar de já ter abordado que as imagens são negociadas por instituições de poder, artivistas e 

sujeitos que as recepcionam, os modos de ver se constituem como foco necessário para encerrar 

esta dissertação.  

É importante dizer que tive em mãos as contribuições de quatro participantes da 

pesquisa logo no início da escrita. No entanto, preferi ler todas as histórias a partir do momento 

em que iniciei a Menopausa para que o conteúdo dos relatos não interferisse na pesquisa 

desenvolvida durante os capítulos anteriores. Ao analisar os documentos, após a escrita da 

Menarca e da Menstruação, o impacto de cada fala reforçou/confirmou o caminho que a 

pesquisa tomou até aqui. Infelizmente, os discursos sobre a menstruação possuem reflexos nas 

sexualidades de pessoas que menstruam ou não.  

Inicialmente, surgiu a questão de se entrevistar homens cisgêneros. Refleti muito sobre 

isso e decidi, conscientemente, não seguir esse caminho por alguns motivos. Primeiro, me 

lembrei de que, ao mudar o foco da minha pesquisa de mestrado para o tema relacionado aos 

gêneros e às sexualidades, a intenção era investigar, reportar, escutar e compreender a opressão 

do ponto de vista de quem a sentia em seu dia a dia. O intuito desde sempre foi (e ainda é) 

aproveitar a oportunidade que tenho dentro do espaço acadêmico para trazer ao centro da 



109 
  

 

discussão as vozes femininas. Entre as pessoas participantes há um homem transexual que, por 

ter enfrentado os percalços relacionados à menstruação e ter nascido num corpo considerado 

“corpo de mulher”, também possui, com certeza, sua excelente parcela de contribuição para o 

assunto.  

Além de preferir colocar à frente as mulheres neste momento, entra em cena um segundo 

motivo para não incluir sujeitos masculinos como participantes ativos: tive algumas 

experiências desde o início da pesquisa em relação ao ponto de vista masculino sobre o sangue 

proveniente da mulher (menstrual ou não) que demonstraram que, caso eu tivesse aberto espaço 

para que homens cisgêneros, especialmente os heterossexuais, opinassem sobre o tema, alguns 

gatilhos emocionais poderiam ter se desenvolvido em mim como, por exemplo, a ansiedade e 

a depressão.  

Assim, para o bem da pesquisa, minha posição é a de que agora, durante a minha 

dissertação, o espaço permaneça dedicado a esses sujeitos femininos e, quando estiver trilhando 

os caminhos do doutorado, ampliarei esse leque para investigar os impactos da masculinidade 

hegemônica sobre a minha sexualidade e de outras mulheres, abrindo espaço para a fala de 

sujeitos masculinos.  

No total, oito pessoas contribuíram diretamente com esta pesquisa. Antes de dar início 

à coleta de informações, já sabia que algumas pessoas conhecidas tinham interesse em participar 

do processo. Por isso, organizei um documento comum no Word, uma ferramenta de fácil uso, 

para inserir perguntas norteadoras. Eu o chamo de “Documento de Reflexão”, porque, ainda 

que haja uma estrutura de perguntas contidas nele, informei a todas as pessoas que elas eram 

livres para mudar o documento, falar de si, escrever de forma subjetiva e ignorar os tópicos que 

não lhes caíssem bem. Enfim, era um espaço para que discorressem. Não havia respostas certas 

ou erradas. Pelo fato de a menstruação não ser um assunto facilmente abordado por todas as 

pessoas (uma das justificativas para o desenvolvimento desta pesquisa), preferi não desenvolver 

as perguntas presencialmente. O objetivo realmente sempre foi deixar quem estava participando 

à vontade para que se levasse o tempo necessário para processar as informações norteadoras do 

Documento de Reflexão. Coloquei-me à disposição para tirar dúvidas e, assim, recebi muitas 

interações pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, as quais renderam reflexões não 

registradas. Após concluir suas reflexões, as pessoas participantes reenviaram os documentos 

para a minha caixa de e-mail. 

No projeto de pesquisa, relatei que as entrevistas seriam feitas com colaboradoras da 

reitoria da Universidade Federal de Goiás, já que durante a Menopausa eu irei discutir, 

principalmente, sobre uma visualidade e uma contravisualidade presentes nos banheiros 
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daquele local. No entanto, apenas contei com a participação de duas ex-colaboradoras. Ao 

entrar em contato com outras mulheres que trabalham ali, algumas prometeram participar, mas 

não se manifestaram posteriormente, enquanto outras apenas não responderam à minha 

primeira tentativa de contato. Por isso, precisei procurar por pessoas que não tiveram vínculo 

empregatício com a universidade a fim de dar continuidade à pesquisa.  

As duas participantes ex-colaboradoras da UFG já me conheciam antes do início da 

pesquisa. Quando tomaram conhecimento sobre o meu objeto de estudo, se ofereceram como 

voluntárias. Já as demais pessoas participantes foram indicadas por amigos meus.  

Apesar de ter me encontrado com a maioria delas pessoalmente para colher as 

assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o primeiro contato 

referente à pesquisa com cada uma aconteceu via WhatsApp. 

Em relação aos riscos e benefícios aos envolvidos, redigi o seguinte trecho que foi 

inserido no TCLE: 

Os principais riscos decorrentes dessa pesquisa consistem no fato de que 

algumas perguntas podem ser refutadas pelas participantes devido ao seu 

teor íntimo e relacionado ao campo das sexualidades. Diante de algum 

constrangimento e/ou recusa em responder algumas questões, a pesquisadora 

suspenderá as mesmas. A fim de eliminar os riscos às participantes, serão 

garantidas a privacidade (sigilo dos nomes), a confidencialidade e a 

assinatura do TCLE para os sujeitos de pesquisa. Quanto aos benefícios, a 

pesquisa poderá propor modos de desconstruir, a partir de uma reflexão 

crítica, as visualidades às quais os sujeitos são submetidos.  

O quadro de participantes pode ser assim expresso85:  

Participante A - Não é/nunca foi colaboradora da reitoria 

da UFG 

- Declara-se mulher  

Participante B - É/já foi colaboradora da reitoria da UFG 

- Declara-se mulher 

Participante C  - Não é/nunca foi colaboradora da reitoria 

da UFG 

- Declara-se mulher heterossexual  

Participante D  - Não é/nunca foi colaborador da reitoria da 

UFG 

- Declara-se homem transexual bissexual 

                                                           
85 No quadro, foram respeitadas as identidades de gêneros e orientações sexuais conforme as informações 

fornecidas espontaneamente pelas pessoas participantes. Aquelas que não se pronunciaram em relação a estas 

questões não foram questionadas. 
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Participante E - Não é/nunca foi colaborador da reitoria da 

UFG 

- Declara-se mulher 

Participante F - Não é/nunca foi colaborador da reitoria da 

UFG 

- Declara-se mulher 

Participante G - Não é/nunca foi colaborador da reitoria da 

UFG 

- Declara-se mulher heterossexual 

Participante H - É/já foi colaboradora da reitoria da UFG 

- Declara-se mulher 

                                                                   Quadro 1. Participantes 

Ainda neste início de capítulo, apesar de ter dedicado o mesmo a outras vozes que se 

permitiram falar sobre um assunto que ainda é tão velado e considerado íntimo demais para ser 

exposto e discutido, também quero deixar registrado na minha escrita quais são as minhas 

respostas, de modo geral, para as perguntas que eu elenquei com o apoio do meu orientador 

para as pessoas participantes.  

 

3.1 Notas sobre a menstruação: uma folha do meu diário 

Já dizia Simone de Beauvoir “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 

1967, p. 9), afirmação esta que tem a ver com o fato de a sociedade ter estabelecido os termos 

“homem” e “mulher” para fins políticos, materializando uma divisão natural (WITTIG, 2019). 

Ainda assim, seria uma dificuldade escapar dessa lógica em praticamente qualquer contexto e, 

por isso, me atenho a ela para tornar esta comunicação mais acessível. Sou mulher cisgênero, 

branca, heterossexual e de classe média. Iniciei o mestrado aos 23 anos de idade e devo 

apresentar minha defesa nas próximas semanas, após ter completado 25 anos. Minha cor de 

pele, os meus cabelos e a minha orientação sexual nunca tornaram a minha história e as minhas 

tentativas mais difíceis. As opressões relacionadas ao meu corpo sempre estiveram 

predominantemente relacionadas ao fato de me constituir como mulher e, por isso, minha luta 

tem mais a ver com as questões de gêneros e sexualidades. Tenho a consciência de que aqueles 

sujeitos que não se encaixam nos padrões sociais heteronormativos ou possuem a pele preta 

sofrem agressões muito mais graves do que aquelas desferidas contra mim. 
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Ao comparar o amadurecimento do meu corpo com o das mulheres de minha 

convivência, ao fim dos 12 anos de idade eu sentia que já estava tarde e eu nunca me "tornaria 

mulher". Era como se o "tempo de ser mulher" houvesse sido renegado à minha existência. No 

entanto, quase aos 13 anos aconteceu a minha menarca e logo me encontrei completamente 

arrependida por ter ansiado por aquele momento. Desde o primeiro ciclo menstrual, senti muita 

dor. A minha cólica sempre foi intensa e muitas vezes precisei procurar o pronto-atendimento 

para receber medicação intravenosa. Eu também percebi que não queria "ter me tornado 

mulher". Ainda haveria muito tempo para isso e não precisava ter acontecido naquela época.  

Aos 17 anos de idade, fui erroneamente diagnosticada com Síndrome do Ovário 

Policístico por um médico ginecologista, o qual me indicou o uso de anticoncepcional. 

Continuei sentindo muitas dores relacionadas à cólica menstrual. Aos 18 anos de idade, procurei 

uma médica ginecologista e ela descartou a doença. Para aliviar o intenso desconforto do 

período, me receitou o anticoncepcional sem pausa. Ainda hoje faço uso do medicamento e não 

acredito que isso vá me atrapalhar algum dia. Para ser sincera, prefiro correr o "risco" 

(anunciado por muitas feministas e naturalistas, entre outros sujeitos) de tomar a medicação do 

que sentir a menstruação, devido à dor e ao intenso fluxo que ela me proporciona. Eu me sinto 

mais livre para estudar, viajar, entrar na piscina, dormir, trabalhar, trocar de roupa, transar, 

malhar, enfim, viver. Poderia pensar diferente se o meu fluxo fosse menos intenso e se eu não 

sentisse tanta indisposição e uma dor que me provoca náuseas e ansiedade. Mas não é o meu 

caso. Para mim, a menstruação é um acontecimento natural ao corpo feminino que não deve ser 

envolto por tabus ou ser uma (mais uma) forma de agredir ou controlar a mulher. Acreditar 

nisso não tem nada a ver com adorar a menstruação. Como abordado durante a Menarca, as 

mulheres possuem particularidades e os ciclos menstruais são experiências diferentes dentro do 

corpo de cada uma. Refutar a menstruação devido aos tabus que lhe foram atribuídos é uma 

coisa. Refutar o fenômeno devido aos desconfortos e dores intensas é outra coisa 

completamente diferente.  

 Partindo para as questões rotineiras ligadas à menstruação, assim como o papel 

higiênico proveniente de outros fluidos, descarto os meus absorventes e protetores de calcinha 

de modo com que não seja possível ver o conteúdo, mas não os escondo dentro de um papel 

higiênico limpo. A raiva que atribuía à menstruação me fez ignorar, inconscientemente ou não, 

as orientações de descarte da minha mãe, professoras, tias, revistas, e por aí vai. A única 

diferença que atribuo ao sangue menstrual quando comparado aos outros fluidos é o fato de ser 

um tipo proveniente especificamente de sujeitos que possuem útero. E essa diferença jamais 
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deveria ser usada como uma forma de diminuir alguém ou um motivo para despertar o nojo, o 

medo ou alguma outra reação depreciativa.  

Já recebi muitas críticas e piadas relacionadas à TPM ou à sexualidade. Aquela que mais 

me incomodou veio de um colega de trabalho na época em que eu fazia estágio na saudosa 

Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Eu me encontrava estressada 

pela quantidade de vezes que precisei solicitar alterações em alguns materiais e ele me disse 

que eu “precisava namorar mais”. O sujeito masculino adora ocultar a própria incompetência 

no ambiente de trabalho por meio do conhecimento que ele acredita ter sobre a vida sexual das 

colegas, não é mesmo? 

Até mesmo antes de entrar em contato com as perspectivas de estudos voltados para os 

gêneros e as sexualidades, os quais defendem uma discussão aberta sobre essas instâncias da 

vida, eu nunca me preocupei em esconder o meu período menstrual. Nas escolas em que estudei, 

as idas ao banheiro e ao bebedouro eram muito burocráticas. Quase sempre os professores não 

permitiam a saída durante o horário de aula ou era necessário entrar numa fila de espera para 

sair um de cada vez sem causar tumulto. Antes da menarca, cheguei a pedir para a minha mãe 

mentir para a coordenadora que eu tinha infecção urinária para liberar minhas saídas com mais 

facilidade (não adiantou muito). Por isso, após a menarca meus absorventes “resolviam” parte 

de uma aflição. Eu esperava os professores olharem para o meu lado e já arrastava o absorvente 

para fora do fichário sinalizando a minha necessidade de ir ao banheiro. Provavelmente a 

estratégia funcionava bem, porque ninguém queria uma aluna com o uniforme manchado 

andando pela escola. 

Paradoxalmente, ao contrário da falta de vergonha que eu sentia em mostrar meus 

absorventes por aí, o vazamento de sangue visível na calça ou no short durante o período 

menstrual era o meu pesadelo, algo que se apresentava como um risco iminente para mim, já 

que o meu fluxo era bastante intenso antes do uso de anticoncepcional. Então, sim, eu amarrava 

a blusa de frio na cintura para me antecipar a essa exposição. Menstruar é normal, mas permitir 

o vazamento é coisa de menina descuidada, certo? Devo ter sido influenciada por visualidades 

como aquela exposta na figura 1.  

No geral, hoje a minha percepção sobre a menstruação mudou muito. Já não a enxergo 

como uma sujeira, e hoje sei que os odores que sentia durante o período menstrual tinham mais 

a ver com o abafamento causado pelo absorvente descartável do que com o fluido em si. 

Reconheço o quanto ela já me fez mais forte em muitas ocasiões, mas devo admitir que 

interrompê-la é a melhor escolha para mim. Ela é meu instrumento de luta desde que optei por 

partir dela para discutir as agressões e os preconceitos direcionados à mulher. Ao mesmo tempo, 
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me sinto à vontade para vivenciar o meu ciclo da forma que melhor me convém. 

Conscientemente, me livrei tanto dos tabus recorrentes no imaginário popular quanto daqueles 

que as próprias feministas mais radicais propagam. Assim, a menstruação vive em mim de 

forma mais simbólica do que concreta, e eu adoro esse tipo de existência. 

E apesar das experiências negativas que tenho tido em relação aos sujeitos masculinos 

quando o assunto é menstruação ou sexualidades relacionadas ao corpo feminino, não tenho 

vergonha de falar sobre o assunto com eles86. Ao contrário, me sinto cada vez mais empoderada 

para esse tipo de discussão e sinto a necessidade de ouvir mais vozes femininas ocupando os 

espaços que dizem respeito aos seus corpos e às suas experiências. Então, vamos lá! 

 

                                                           
86 Ao decidir não incluir sujeitos masculinos nas entrevistas desta pesquisa, parti do fato de que há uma distinção 

entre validar a experiência de um homem com relação à menstruação ao responder às perguntas e estar aberta a 

ouvir as opiniões de um homem sobre a menstruação. 
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3.2 Quando os banheiros falam, as mulheres se calam? 

 

Figura 13. Adesivo Informativo “Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” 

Fonte: Lana Gomides. 2019. 1 fot, color. 12 cm x 16 cm87 

 

                                                           
87 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Figura 14. Suporte para Sacos Descartáveis “Antes de jogar seu absorvente no lixo, coloque-o neste 

saquinho” 

Fonte: Lana Gomides. 2019. 1 fot, color. 12 cm x 16 cm88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Fotografia registrada com smartphone dentro do banheiro feminino do restaurante Casarão Goiano, localizado 

na BR-060, em Cezarina (GO). 
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Figura 15. Suporte para Sacos Descartáveis “Saquinhos para descarte de absorventes” 

Fonte: Lana Gomides. 2019. 1 fot, color. 12 cm x 16 cm89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Fotografia registrada com smartphone dentro do banheiro feminino do restaurante Caxiri Manaus, localizado no 

Centro da cidade de Manaus (AM). 
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Figura 16. Suporte para Sacos Descartáveis “Antes de jogar seu absorvente no lixo, coloque-o neste 

saquinho” 

Fonte: Participante F. 2020. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm90 

                                                           
90 Fotografia registrada com smartphone dentro do banheiro feminino do restaurante Mali Gastronomia & Drinks, 

localizado no Setor Marista, em Goiânia (GO). 



119 
  

 

As visualidades acima têm se tornado cada vez mais frequentes nos sanitários destinados 

ao uso das mulheres. Ainda que a prática de jogar o absorvente descartável fora não seja uma 

obrigatoriedade, os discursos acima não são um convite para fazê-lo, mas sim uma ordem direta. 

No primeiro caso (figura 13), a pergunta “Lembrou de envolver o absorvente no papel 

higiênico?” já é feita em tom de reprovação. Gera a sensação de que, se a pessoa se esqueceu 

dessa normalidade esperada em relação ao seu comportamento, o ideal é procurar uma forma 

de esconder o absorvente de alguma forma, mesmo depois de tê-lo atirado “erroneamente” no 

lixo.  

Já as figuras 14 e 16 possuem a mesma ordem expressa a partir da frase “Antes de jogar 

seu absorvente no lixo, coloque-o neste saquinho”. Achei interessante inserir ambas na escrita 

para indicar a recorrência desse tipo de suporte. A fotografia 16 foi tirada por uma das 

participantes da pesquisa, Participante F, que me enviou logo após entrar em contato com as 

perguntas inseridas no Documento de Reflexão sobre o tema.  

Instigante é refletir o motivo pelo o qual o suporte atende especificamente a necessidade 

de esconder o sangue menstrual. Por que não orientar o sujeito, tanto dentro do banheiro 

masculino quanto do feminino, a descartar lixos com resíduos visíveis dentro deste saquinho? 

Assim, estariam incluídos nessa perspectiva o sangue menstrual, o sangue proveniente de 

ferimentos (que teria sido contido com papel higiênico ou curativos, por exemplo), cocô, entre 

outros fluidos.  

A Participante C relatou durante a pesquisa que pensa ser necessário “enrolar o próprio 

absorvente por questão de higiene e porque ninguém é 'obrigado' a olhar o sangue dos outros” 

[Participante C. 30.05.2019]. Será que os sujeitos não desenvolveram essa aversão 

principalmente ao sangue menstrual? Por que os saquinhos servem apenas para esconder o 

sangue menstrual? Por que não há preocupação quanto ao descarte de papéis higiênicos 

manchados pelas fezes?  

Berger (1999), em suas reflexões críticas desenvolvidas no livro “Modos de Ver”, fala 

do sujeito como espectador. A aversão da Participante C em observar um fluido colocado pelas 

instâncias de poder como repulsivo tem a ver com o fato de que “nunca olhamos para uma coisa 

apenas; estamos sempre olhando para a relação entre as coisas e nós mesmos” e essas coisas 

são afetadas “pelo que sabemos ou pelo que acreditamos” (BERGER, 1999, p. 10-11). 
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Fica visível que o problema não está em solicitar que o absorvente seja jogado no lixo 

dentro de um papel higiênico ou saquinho para manter a ordem91 no banheiro e prezar pelo 

conforto do próximo usuário. O cerne da questão está em tratar o sangue da menstruação como 

um resíduo à parte, capaz de provocar mais repulsa. Será que ao ocultar o fato de o cocô gerar 

sujeira, mas considerar somente o sangue menstrual como tal, não estaria sendo realizada uma 

forma de normatizar a menstruação como uma impureza?    

É possível entender, portanto, que os tabus posicionaram o sangue da menstruação numa 

condição inferior às fezes e isso tem relação direta com a misoginia, uma vez que esta se 

configura como uma aversão às mulheres92. 

Em relação a isso, tem circulado na Internet a frase: “menstruação é o único sangue que 

não vem da violência e é o que mais te enoja”93, por parte de usuários que buscam desconstruir 

pensamentos machistas, misóginos, sexistas e racistas. De fato, muitos sujeitos têm consciência 

de que em termos de “sujeira”, o sangue menstrual é como qualquer outro fluido, algo que pode 

ser bem entendido a partir da fala da Participante F: 

Da mesma forma que não gosto de ver um papel higiênico aberto sujo de cocô, 

também não gosto de ver um absorvente aberto na lixeira. Acho que a 

diferença maior está na cor e estado, como a urina é líquida e quase incolor, 

você seca no papel, joga no lixo e ele seca na lixeira. Já com fezes e 

menstruação, que são detritos sólidos e com cores, isso gera um repúdio 

maior. [Participante F. 06.01.2020]. 

 Então, por que tantos estabelecimentos com banheiros têm se aderido à proposta de 

direcionar apenas a higienização dos fluidos provenientes do sangue menstrual? Esse tipo de 

normatização de conduta poderia ser mais esperado em momentos anteriores aos atuais, 

principalmente em contextos ocidentais, já que hoje são muitos os sujeitos que divulgam cada 

vez mais informações sobre a importância de desconstruir tabus. Mas, como também já foi 

abordado nos capítulos anteriores, os discursos normatizadores podem gerar a impressão de que 

deram uma trégua. No entanto, eles ressurgem travestidos de diferentes formas, sutilmente ou 

não.  

E qual seria a justificativa para retornos como esses visualizados nas figuras 13, 14 e 

16? Alguns poderiam dizer que antigamente não existia esse tipo de recurso e, por isso, os 

suportes para sacos descartáveis é uma novidade. Será? E que invenção genial é esta que, ao 

                                                           
91 É importante chamar a atenção para o fato de que o tipo de discurso proporcionado pelas visualidades presentes 

nas figuras 13, 14 e 16 se usa de novas estratégias para manter a ordem, algo bastante mencionado nos capítulos 

anteriores. 
92 Significado de misoginia. Disponível em: https://www.significados.com.br/misoginia/. Acesso em: 29 jan. 2020. 
93 Não há um ator identificado pela criação da reflexão, mas, é possível encontrar a frase publicada no perfil do 

Twitter @QuebrandoOTabu. Disponível em: https://twitter.com/quebrandootabu/status/1198655015528751106. 

Acesso em: 08 jan. 2020. 
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invés de propor melhorias para o meio ambiente, incentiva o descarte de mais materiais 

plásticos? Literalmente, é um plástico que envolve um artigo não reciclável com o discurso de 

que é importante preservar a higiene dentro daquele recinto. Um argumento sem embasamento, 

já que apenas o banheiro ficará “limpo”, porque, com o uso desses saquinhos, o planeta ficará 

ainda mais poluído.  

Quando solicitei à Participante H uma relação entre menstruação e sujeira, ela comenta 

que “impuseram o uso do absorvente, então não podem reclamar de sujeira” [Participante H. 

09.01.2020]. Este comentário é importante para lembrar a problemática que o absorvente 

descartável causa ao meio ambiente, algo abordado no capítulo Menarca, o que torna a cobrança 

de higiene feita às mulheres uma ironia e parte relevante de um discurso opressor.   

Mesmo com as tentativas de desconstruir tabus, eles reaparecem de alguma forma sem 

abandonar a velha premissa de que o corpo da mulher é impuro. A Participante A traz uma 

reflexão que reforça o quanto esses estigmas são propositalmente cultivados para fazer as 

mulheres acreditarem que o seu corpo e os seus comportamentos são inferiores em relação aos 

dos homens.  

Confesso que um cesto com papel higiênico com sangue ainda é algo que me 

incomoda. Logo, quando minha mãe faz isso em casa o meu primeiro 

pensamento é falar para ela enrolar no papel antes de jogar fora. Mas nos 

últimos meses essa atitude me incomodou. Me recordei de uma conversa que 

tive há uns 10 anos atrás no meu primeiro emprego de carteira assinada. 

Lembro que a moça que trabalhava reclamava que o banheiro feminino 

estava muito sujo e afirmou que banheiro feminino conseguia ser mais nojento 

que de homem pois mulheres menstruam. Não tenho lá uma boa memória, 

mas sei que isso me marcou. Não sei se por isso ou por outro motivo eu me 

habituei a limpar a menstruação e esconder o sangue com outro papel. Isso 

me veio a mente novamente a pouco tempo quando ouvi as moças da limpeza 

de um local que faço curso se referir a mulheres como mais “sebosas” ao 

usar o banheiro. A referência a essas mulheres, que incluía a mim me doeu e 

me fez questionar a minha própria aversão a sangue no cesto no banheiro. Se 

é só sangue porque sinto tanto nojo? Por que acho tão mal educado de uma 

outra pessoa não esconder? Foi interessante ver que depois desse meu 

questionamento a minha visão em relação ao sangue no cesto do banheiro 

não me incomodava tanto mais, ainda como disse me incomodo, no entanto 

não ajo no automático mais. [Participante A. 04.05.2019]. 

 Ao ler esse relato da Participante A, é possível questionar: será que os homens deste 

local têm o cuidado constante de esconder o papel higiênico sujo de cocô? Por que classificar 

o comportamento de descarte ou o uso do banheiro de acordo com o gênero? É possível que 

comentários como “as mulheres são mais sebosas” sejam proferidos também em razão da 

menstruação, como no outro em que a colaboradora afirma considerar o banheiro feminino mais 

nojento porque as mulheres menstruam.  
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 Portanto, esses discursos misóginos reforçam a normalidade em dividir os gêneros. 

Afinal, se tanto as mulheres quanto os homens utilizam o banheiro com o mesmo objetivo, 

sendo o uso de absorventes mais comum entre mulheres94, por que apenas o fluido do sujeito 

feminino é capaz de poluir o ambiente a ponto de se tornar um motivo de comparação? Além 

disso, tal “comportamento desviante” teria que ser adotado por boa parte das mulheres, porque 

um absorvente ou outro com o conteúdo exposto não seria suficiente para padronizar as 

mulheres como sujeitos mais “sebosos” em relação aos homens. “Nós fomos forçadas em 

nossos corpos e em nossas mentes a corresponder, sob todos os aspectos, à ideia de natureza 

que foi determinada para nós” (WITTIG, 2019, p. 83), e essa normatização enquadra, muitas 

vezes, o corpo da mulher como sujo e fonte pecaminosa (quando se trata do ponto de vista de 

alguns discursos religiosos). Para ser considerada “normal”, a mulher deve seguir um rol de 

padrões relacionados à higiene e à vaidade que vão muito além daqueles esperados dos sujeitos 

masculinos. Isso demonstra o quanto o mínimo de “sujeira” no sanitário usado por mulheres já 

é considerado o suficiente para assegurar que o seu comportamento é menos higiênico. 

 Das oito pessoas participantes desta pesquisa, cinco menstruam. Deste número, quatro 

mulheres dizem ocultar o sangue menstrual ao descartar o absorvente no lixo. Entre as três 

pessoas que não menstruam, duas já passaram pela experiência. Um deles é o Participante D 

que, devido ao uso de testosterona para a sua transição de gênero, teve os ciclos menstruais 

interrompidos. A outra é a Participante E, que passou pelo procedimento de histerectomia e, 

por isso, já não menstrua. Ainda assim, ambos comentaram que tinham o hábito de esconder o 

sangue menstrual durante os anos em que menstruaram. E a Participante H nunca menstruou 

devido à ausência do útero, mas afirma não achar necessário esconder o sangue menstrual.  

 A reflexão das pessoas participantes em relação a esse hábito torna contraditório o 

discurso de que o banheiro feminino é mais “seboso”, já que as mulheres menstruam. Na maior 

parte das vezes, o que se vê são apenas as embalagens de um absorvente novo ou os plásticos 

que protegem as partes adesivas das abas. Devido à criação numa sociedade, em diversos 

contextos, que espera que as mulheres sejam mais cuidadosas diante dos assuntos considerados 

íntimos, a maior parte delas esconde o período menstrual de uma forma ou de outra. Logo, a 

comparação entre um banheiro e outro se torna abstrata e ancorada num discurso misógino.  

 Essa expectativa recorrente sobre o comportamento das mulheres pode ser bem sentida 

em três momentos da fala da Participante E. Primeiro, ao refletir sobre a pergunta “você se 

preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca?”, ela 

                                                           
94 É importante lembrar que, além dos homens trans que menstruam, muitas pessoas fazem o uso do absorvente 

descartável para conter o sangramento proveniente de problemas como as hemorroidas.  
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contribui com a seguinte informação de que “sim, por ter recebido essa orientação para que 

fosse discreta por se tratar de algo muito íntimo, segundo as primas mais velhas” (Participante 

E. 07.01.2020). Posteriormente, quando peço para as pessoas participantes realizarem uma 

associação entre menstruação e sujeira, ela comenta que  

Menstruação não é uma sujeira, é apenas um incômodo por manchar as 

roupas caso ocorra vazamento, e isso é preocupante, porque muitas pessoas 

acham que é desmazelo por parte de quem tem a infelicidade de menstruar e 

ainda ter que prestar contas para os idiotas de plantão. (Participante E. 

07.01.2020). 

 E também há um momento em que ela conta ter se preocupado em esconder a 

menstruação: “por vergonha, cheguei a dizer que as cólicas eram renais para esconder que o 

terrível mal-estar eram cólicas menstruais” (Participante E. 07.01.2020). 

 Tais passagens relembram a visualidade da figura 1, inserida no capítulo Menarca, a 

qual possui um discurso repressor em relação aos vazamentos de sangue durante o período 

menstrual. As reflexões da Participante E apontam as interferências que essas visualidades 

provocam no comportamento físico e psicológico das mulheres. Esses discursos estão presentes 

desde a infância do sujeito feminino para que ele cresça e construa sua identidade de acordo 

com os padrões estipulados pelos dispositivos de controle. Daí as mulheres empreendem uma 

vigília constante sobre o próprio corpo, algo que pode ser bem sentido na fala da Participante 

H: 

Menstruação, para mim, é alteração fisiológica transformada em tabu pela 

ignorância humana histórica. Não tenho menstruação, mas antes de descobrir 

que não tinha útero, ainda adolescente, tinha muito medo que ela “descesse” 

enquanto estivesse em sala de aula e manchasse a roupa. Isso seria motivo de 

risos e gozações por um bom tempo pelos colegas, mais uma prova de que um 

fluído corporal, algo que deveria ser tratado de forma natural, passou a ser 

considerado como uma aberração.  (Participante H. 09.01.2020). 

 Em relação à figura 15, o suporte não contém um tom de ordem, mas apenas o 

indicativo: "Saquinhos para descarte de absorventes". Neste caso, ao invés de dar a instrução, 

o discurso está implícito. Espera-se da mulher a obviedade em usar algum material limpo, como 

esse saco rosa, para esconder o seu absorvente descartável. Portanto, é possível verificar a 

relação entre norma e tabu, porque este detém potencial para controlar o comportamento do 

sujeito. A necessidade de controlar homens e mulheres repercutiu no estabelecimento e na 

disseminação de inúmeros tabus, e os vários sentidos que eles proporcionam possuem intenções 

veladas.  

 As pessoas participantes contaram alguns dos tabus que já ouviram sobre a menstruação: 
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 Não poder correr, pular carnaval ou fazer sexo. Além de outras mas 

não me lembro agora.  [Participante A. 04.05.2019]. 

 Coisas horrendas como se mulher virasse o “cão”, um bicho de outro 

mundo quando tivesse menstruada. Que homens devem manter distância de 

nós nesse período e como se fosse também a pior coisa de todas. Mas o 

engraçado é que para a maioria deles, nos ver sem a menstruação também é 

o fim do mundo, se é que me entendes. [Participante B. 06.05.2019]. 

 Que emendar remédio (impedir menstruação) faz mal, incha, engorda, 

deixa infértil... [Participante C. 30.05.2019]. 

 Como fui criado num ambiente completamente religioso, os tabus eram 

muitos; momento de impureza da mulher, não se pode ter relação sexual 

enquanto menstruada, após o ciclo é necessário ainda 3 dias para que o 

homem toque na mulher, etc. [Participante D. 17.05.2019]. 

 Muitos, mas, os que mais me marcaram foram: não poder cortar os 

cabelos de outra pessoa, porque os cabelos não vão crescer e poderão ficar 

“ruim”; não poder manusear massas, porque a mão fica “ruim”; não poder 

tomar banho na água fria e nem lavar os cabelos, porque o sangue pode subir 

para a cabeça, etc..... [Participante E. 07.01.2020]. 

 Penso que a menstruação é uma das grandes responsáveis pelo rótulo 

de louca que a mulher recebeu ao longo do tempo. É uma desregulagem 

hormonal que bagunça não só durante o período menstrual, mas por grande 

parte do mês. E é algo que não conseguimos controlar, e está tudo bem. Somos 

perfeitas com nossas imperfeições, mas nem todo mundo tem a sensibilidade 

de enxergar dessa maneira, principalmente uma sociedade que é machista. 

[Participante F. 06.01.2020]. 

 Que menstruação é nojento, que antigamente, quando as mulheres 

menstruavam o pai não poderia saber (nenhuma figura masculina, na 

verdade), que não se pode ter relação sexual durante a menstruação porque 

os homens não gostam, que não pode lavar o cabelo, pisar descalço no chão, 

ou comer alimentos com limão durante o período menstrual. [Participante G. 

06.01.2020]. 

 Não deixar a saia/calça/short sujos de sangue, tratar a TPM de forma 

pejorativa, pais ou responsáveis que ainda não consegue falar do assunto com 

suas filhas ou tuteladas. [Participante H. 09.01.2020]. 

A fala da Participante A aponta tabus que têm a intenção de limitar o comportamento 

das mulheres e a menstruação se constitui como um dispositivo para que o controle seja exitoso. 

O Carnaval é uma festividade advinda do cristianismo no Ocidente. Qual seria a relação entre 

menstruação e proibição aos festejos populares?  

De acordo com a etimologia da palavra latina, “Carnaval” seria o mesmo que “adeus à 

carne”95. Ou seja, o período que antecede ao jejum e à penitência orientados pela Igreja Católica 

é um momento de excessos, porque o folião está, teoricamente, se despedindo temporariamente 

de alguns prazeres, principalmente aqueles ligados à carne. Consequentemente, o consumo de 

carne animal e a satisfação de desejos sexuais, que devem ser suprimidos durante a Quaresma, 

são comportamentos comuns e bem aceitos em muitos contextos, até porque o festejo, do ponto 

                                                           
95 Significado etimológico da palavra “Carnaval”. Disponível em: https://www.significadosbr.com.br/carnaval. 

Acesso em: 10 jan. 2020. 
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de vista antropológico, tem a ver com um período em que os sujeitos ganham uma liberdade 

maior para se comportar devido à ausência de exigências sociais mais rígidas comuns no dia a 

dia fora do Carnaval. 

Logo, se existe uma aversão, disseminada principalmente pela Igreja Católica, à ideia 

de se ter relações sexuais durante o período menstrual, a mulher não deveria frequentar o 

Carnaval. Afinal, ela não estaria apta para vivenciar a proposta do momento. Na prática, nem 

todas as mulheres têm como intenção principal frequentar essas festividades para fazer sexo. 

No entanto, os tabus possuem relação direta com a tentativa de controle, como refletido pouco 

acima, e, portanto, normatizam comportamentos. A ideia dessa permissividade96 durante o 

Carnaval foi interiorizada pelos sujeitos e devido à sociedade machista, em diversos contextos, 

essas festas se tornaram palcos de abusos sexuais que têm as mulheres e os gays como principais 

vítimas dessa violência. Aqui, não pretendo depreciar o Carnaval. A intenção é deixar clara a 

forma como a nossa sociedade internaliza determinados conceitos e os transformam em 

instrumentos para dominar um corpo tido como mais vulnerável. Apontar a menstruação como 

um impedimento, tanto sexual quanto de ingresso à folia, reforça o pressuposto de que a mulher 

não seria útil para esse contexto. E aquelas que estão ali? Devem obrigatoriamente responder 

aos desejos da carne para “jejuar em seguida”? Para os foliões machistas, sim.  

Já os tabus relatados pela Participante B e pela Participante F apontam para a relação 

entre sujeito feminino, menstruação e histeria. A falta de conhecimento médico em relação ao 

corpo das mulheres, como apontado no capítulo Menstruação, ajudou a intensificar o 

preconceito ao período menstrual criando o estereótipo de “louca” para aquelas mulheres que 

sentiam dores intensas ou um desejo sexual acentuado.  

É interessante observar, nesse ponto, a relação entre sexo e menstruação. Um forte 

rancor parece ser despejado sobre as mulheres que estão menstruadas. Não é por acaso que, 

como castigo, os homens deveriam se manter afastados sob o risco de contaminação. De acordo 

com as reflexões empreendidas sobre os tabus proferidos na Bíblia, aquela mulher menstruada 

não foi fecundada. Talvez por isso deveria ser punida e afastada da possibilidade de ter relações 

sexuais.  

Ao mesmo tempo, a Participante B chama a atenção para o pânico gerado nos homens 

quando a menstruação se ausenta. Afinal, falando de contextos mais atuais (e não daqueles em 

                                                           
96 Em 2015, a marca de cerveja Skol veiculou uma campanha de Carnaval que foi acusada de apologia ao estupro. 

A frase "Esqueci o 'não' em casa" foi alvo de críticas por parte de feministas e outros grupos. A empresa suspendeu 

a campanha e pouco tempo depois deu início a um reposicionamento de marca. Disponível em: 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/02/acusada-de-apologia-ao-estupro-skol-ira-

trocar-frases-de-campanha.html. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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que os sujeitos seguiam mais religiosamente as obrigações de se ter filhos para a constituição 

de uma família), são inúmeros os casos de abandono parental por uma série de motivos, mas, 

basicamente, o sujeito masculino se sente no direito de não cumprir o papel da paternidade. 

Paradoxalmente, quando uma mulher decide abortar ou abandonar o filho, o julgamento da 

sociedade sobre ela é bem maior. Aqui, mais uma vez, as cobranças que recaem sobre o sujeito 

feminino são discrepantes quando comparadas àquelas destinadas aos homens. A estes, o 

perdão97 é concedido mais facilmente com o falso pressuposto de que são mais imaturos. O 

homem é tratado como menino por anos e anos após a maioridade98.  

Por outro lado, a Participante C menciona os tabus relacionados ao uso de medicamentos 

anticoncepcionais contínuos, o que leva à discussão sobre a infertilidade ser considerada uma 

tragédia na vida de uma mulher. Muitos são os dessabores propagados pelas pessoas em relação 

a esses métodos contraceptivos e, provavelmente, a raiz de tais tabus tem a ver com a 

preocupação em interromper a “fábrica de filhos” para o Estado. “Assustam” as mulheres com 

o discurso de que elas vão engordar99. E, caso este argumento não seja suficiente, a cruz maior 

está por vir: a infertilidade. Como já foi bastante abordado, o sujeito feminino que não almeja 

ser mãe, ou por escolha ou por impossibilidade biológica, é alvo de julgamento por diversas 

instâncias da sociedade. Por isso, nada é mais estratégico do que alertar as mulheres sobre o 

risco de se tornar infértil a partir do uso de anticoncepcionais100.  

Indiscutivelmente, os tabus sobre infertilidade me fazem voltar às suas raízes, que têm 

a ver com aquela passagem de Levítico abordada na Menarca. O Participante D foi criado em 

um ambiente muito religioso e, por isso, sua contribuição é muito pertinente neste momento. 

Além de seu relato (transcrito acima) enfatizar o quanto a religião propaga a ideia de que a 

menstruação é uma impureza, apontando uma necessidade de afastamento do sujeito masculino 

e das relações sexuais durante esse período, é possível verificar que as escrituras, como a de 

Levítico, ainda interferem de modo efetivo em muitos contextos. Afinal, o Participante D 

                                                           
97 Um exemplo recente dessa problemática no Brasil se trata da saída do goleiro Bruno da prisão após ter sido 

acusado do sequestro e assassinato de Eliza Samudio. Ao invés de a sociedade taxá-lo como “histérico”, como 

teria sido caso Eliza tivesse praticado os mesmos crimes contra esse homem que não queria assumir a suposta 

paternidade, muitas pessoas comemoraram o benefício da pena em regime semiaberto concedido a ele. O criminoso 

chegou, inclusive, a receber uma oferta de um clube para retomar suas atividades como goleiro. 
98 Quem nunca ouviu falar do “menino Neymar” que, quase aos trinta anos de idade, é tratado como um garoto 

por autoridades midiáticas e fãs? Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/07/deportes/1559943832_444604.html. Acesso em: 10 jan. 2020. 
99 Além de criar ladainhas sobre os remédios, esses discursos perpetuam padrões que desconsideram a beleza da 

mulher gorda. 
100 Como já foi muito abordado até aqui, a opção pelo uso de anticoncepcionais depende da particularidade de cada 

corpo. Ninguém pode afirmar, de modo geral, os benefícios e malefícios do mesmo sem conhecer o histórico de 

cada sujeito. Portanto, não defendo e não acuso tais medicamentos e faço uso dos mesmos pelo livre direito de 

escolha que acredito exercer sobre o meu corpo.  
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declara ter 27 anos de idade e, ainda assim, recebeu orientações semelhantes àquelas presentes 

em gerações mais velhas e que foram mais fortemente educadas sob os princípios religiosos.   

Quando perguntei se ele recebeu algum tipo de orientação em relação à menstruação 

durante a infância até a adolescência, discorreu o seguinte: 

Lembro que quando aconteceu a primeira menstruação me assustei, mas 

perguntei pra minha mãe, ela realmente não falou para mim antes que aquilo 

aconteceria. A única fala dela quando aconteceu foi “então, você virou 

mulher e vai acontecer isso mensalmente.”. O restante de “orientação” tive 

que escutar na igreja, com um homem cis lá no palco falando [Participante 

D. 17.05.2019]. 

Essa “orientação”, longe de oferecer ao público fiel um rol de informações úteis que 

poderiam contribuir para a saúde das mulheres durante a menstruação, é impregnada por tabus 

que têm como objetivo perpetuar a divisão entre sexos reforçando constantemente os papéis 

sociais de cada um. Por isso, é interessante acompanhar o significado que a menstruação tinha 

para o Participante D num momento anterior à oportunidade de entrar em contato com outras 

fontes de informação sobre o assunto: 

Antigamente era bem tabu falar sobre, por questões da minha criação 

religiosa, em que me foi ensinado que era um momento de impureza do meu 

corpo, então eu carregava esse significado, IMPUREZA. 

Mas depois que pude desenvolver meu conhecimento, percebi que é um 

momento de muitas certezas com seu corpo.  

Quando ainda acontecia o ciclo menstrual comigo entendia que era meu 

corpo falando de dentro pra fora que estava tudo bem lá dentro. Enquanto 

criado “mulher” tive muitos problemas nos ovários e a falta da menstruação 

era a explicação de que lá dentro não estava bem, então quando acontecia, 

entendia que era meu contato com meu interior físico [Participante D. 

17.05.2019]. 

 A falta de compreensão em relação ao próprio corpo é uma necessidade para que 

instâncias como o Estado, a Igreja, a Escola, a mídia, entre outras, consigam continuar 

exercendo o controle sobre o discernimento crítico dos sujeitos, o que interfere diretamente em 

seus comportamentos/suas sexualidades. E, como o próprio Participante D comenta, a figura 

masculina possui autoridade inquestionável, em diferentes contextos, para abordar assuntos 

dessa esfera. No entanto, estabelecer um diálogo sobre a menstruação com uma figura 

masculina ainda é um tabu101 que mistifica ainda mais o assunto e dificulta a disseminação de 

                                                           
101 Quando perguntei à Participante B se ela se preocupava em esconder o fato de estar passando pelo período 

menstrual, ela respondeu: “Esconder não, mas também não fico falando muito. A não ser por exemplo para o meu 

parceiro ou para a minha mãe. Confesso que por um tempo até mesmo a palavra menstruada me causava 
desconforto em falar. Nos ensinam vários termos diferentes como “naqueles dias” ou para falar que “desceu” e 

a gente acaba usando mais que a própria palavra. Não sei se me orgulho muito disso também.” [Participante B. 

06.05.2019]. A fala da participante reforça como a menstruação é tratada de forma velada para não “ferir” quem 

não tem conhecimento sobre o assunto (a maior parte dos homens).  
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informações importantes sobre o ciclo menstrual, algo bem marcado nas falas da Participante 

G e Participante H e pelas visualidades das marcas Novalfem (figura 4) e Buscofem (figura 5).  

Já aqueles tabus levantados pela Participante E têm a ver com a associação entre 

menstruar e perder temporariamente a habilidade para concretizar uma série de atividades, além 

de reforçar um sentido negativo ao período menstrual semelhante ao da passagem de Levítico, 

já que toda ação empreendida pela mulher menstruada, em teoria, pode ser revertida em 

malefícios às coisas e aos sujeitos que entrarem em contato com ela.  

Inclusive, quando a Participante A menciona o veto ao Carnaval, também é possível 

dizer que a proibição é associada à intenção de manter o sujeito feminino sob controle, uma vez 

que a menstruação exigiria repouso, além de uma alimentação apropriada, como comenta a 

Participante G. 

Todas essas nuances devem ter sido observadas pela marca de absorventes descartáveis 

Intimus, o que a levou a adotar o slogan "Menstruada ou não, ela pode" durante o seu 

reposicionamento, abordado entre as visualidades do capítulo Menarca. A empresa teria partido 

desse tipo de tabu para promover um discurso de libertação às mulheres que têm se calado ao 

obedecer aos discursos que as ensinam a esconder seus absorventes. 
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3.2.1 “A agredida e a agressora - estive dos dois lados” (KAUR, 2017, p. 133) 

            

Figura 17. Contravisualidade “Minha menstruação não é suja e não precisa ser escondida” 

Fonte: Lana Gomides. 2019. 1 fot, color. 12 cm x 16 cm102 

                                                           
102 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Figura 18. Contravisualidade “Porque? Você não menstrua?” 

Fonte: Lana Gomides. 2020. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm103 

                                                           
103 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 



131 
  

 

Em 2016, houve a notícia de um suposto caso de estupro que teria ocorrido no Câmpus 

Samambaia da Universidade Federal de Goiás. A denúncia foi feita por um estudante da 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), o qual informou, em sua conta na rede social 

Twitter, ter visto a vítima em desespero. Após investigação policial, a delegada responsável 

pelo caso concluiu que o depoimento era falso104.  

Logo após a denúncia feita pelo estudante, um grupo liderado por feministas ocupou a 

reitoria, solicitando a saída dos colaboradores, em prol de um protesto que exigia um 

posicionamento da UFG em relação ao caso e uma série de ações políticas que pudessem 

priorizar pautas relacionadas a questões raciais e de gênero. A atitude do grupo ficou conhecida 

como a primeira ocupação feminista de uma reitoria no Brasil, segundo matéria publicada pela 

FIC105, e teve uma duração de doze dias. 

Durante esse período, ao perceber a visualidade da figura 13, uma das ocupantes a 

transformou em uma contravisualidade, a qual pode ser observada na figura 17. A partir do 

momento em que ela não concordou com a tentativa de ordem imposta pela UFG às usuárias 

daqueles banheiros, escreveu sobre a visualidade a frase: “Minha menstruação não é sujeira e 

não precisa ser escondida”. Ao inscrever sua militância sobre a visualidade, a manifestante a 

converte, então, numa contravisualidade. Ela não se calou, provocou reflexão, manifestou e 

transgrediu um discurso proferido pela instituição de ensino.  

Naquela época, eu era estagiária da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UFG, 

conhecida hoje como Secretaria de Comunicação, departamento localizado no segundo andar 

da reitoria. Frequentei os banheiros desse prédio antes, durante e depois da colagem dos 

adesivos. 

A história vai além: eu era a redatora da publicidade institucional e, portanto, eu escrevi 

o discurso presente nessas visualidades. Certo dia, uma professora, que fazia parte de um dos 

departamentos da reitoria, chegou até à sala de publicidade da ASCOM para que (“pelo o amor 

de Deus”) fizéssemos uma campanha de conscientização para que as pessoas pudessem 

“aprender” a usar os banheiros. Ela se queixava do mau uso tanto dos sanitários femininos 

quanto dos masculinos. Então, o pedido dela era para que criássemos algo capaz de chamar a 

atenção dos usuários. Daí a equipe deu a ideia de colocar adesivos próximos aos pontos de 

descarga e na parte interna das portas para ter a certeza de que todos iriam ler cada um dos 

                                                           
104 Caso de estupro na UFG não é real, conclui delegada. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-

noticias/caso-de-estupro-na-ufg-nao-e-real-conclui-delegada-68697/. Acesso em: 14 jan. 2020. 
105 UFG tem a primeira ocupação feminista de uma reitoria no Brasil. Disponível em: 

https://webnoticias.fic.ufg.br/n/89458-ufg-tem-a-primeira-ocupacao-feminista-de-uma-reitoria-no-brasil. Acesso 

em: 14 jan. 2020. 



132 
  

 

avisos. A professora solicitou frases, como “lembre-se de dar a descarga” e “economize papel 

higiênico” e, para o banheiro feminino, algo específico para que as mulheres fossem mais 

discretas durante o período menstrual. Segundo ela, o tom precisava ser informal e de fácil 

compreensão para que qualquer usuário pudesse entender.  

Quando a professora se retirou da nossa sala, parte da equipe achou esse pedido uma 

perda de tempo, alguns acharam engraçado, e eu me senti um pouco incomodada por haver “um 

adesivo (cobrança) extra para as mulheres” e pelo fato de ter a ver com o descarte de 

absorventes. Mas confesso que, na época, eu não sabia me posicionar perante a situação e não 

tinha certeza de que o meu pensamento confuso sobre aquilo fazia sentido. Logo, a equipe de 

criação deu início a esse trabalho e eu escrevi as diversas frases que ocupam todos os banheiros 

do prédio da reitoria até hoje. Mesmo se eu tivesse resistido naquela época, a professora e o 

coordenador de publicidade institucional da ASCOM teriam a palavra final e a frase iria parar 

nos banheiros de qualquer maneira106. Em todo caso, parafraseando a poeta feminista Rupi Kaur 

(2017), fui agredida, mas também já fui agressora. 

Portanto, fiz parte da criação dos adesivos, ajudei a colar alguns e precisei desocupar a 

reitoria a pedido das feministas. Quando voltei, um deles tinha se tornado uma 

contravisualidade. Alguém, posteriormente, tentou retirar o adesivo com o protesto e, por isso, 

é possível vê-lo danificado na figura 17.  

A reitoria se constitui, então, como um espaço para jogo de discursos, assim como 

acontece em diversos outros contextos. Alguém com poder para solicitar a disseminação de um 

discurso relacionado ao período menstrual impõe uma visualidade. Um sujeito de olhar crítico, 

para usar os termos da Cultura Visual, discorda e produz uma contravisualidade diretamente 

contra o dispositivo utilizado pelas estruturas de poder. Algum sujeito que concorda ou faz parte 

das instâncias opressoras sente a ameaça sobre o discurso e tenta revertê-la. Mas, uma vez que 

a contravisualidade ganha a luz proveniente do reposicionamento do sujeito, ainda que tentem 

jogá-la de volta à escuridão, suas marcas permanecerão como um protesto na memória e na 

constituição individual de outros sujeitos. Não houve um silêncio perante essa visualidade.  

Com o meu celular, registrei a primeira contravisualidade (figura 17) ainda no início 

desta pesquisa, dentro de um dos banheiros do segundo andar do prédio. Há pouco tempo 

(janeiro de 2020), voltei à reitoria para verificar o estado dessas visualidades. Deparei-me, em 

                                                           
106 Para se ter ideia disso, quando o estudante da FIC disse ter ocorrido um provável estupro no câmpus, eu fui 

contra o posicionamento superficial da reitoria e discuti sobre isso com o coordenador de publicidade institucional 

da ASCOM. Independentemente de ter acontecido ou não, eu sentia falta de interesse em várias partes, ali dentro, 

perante a situação. No entanto, o coordenador e alguns colegas (incluindo mulheres) trataram a causa como mais 

uma burocracia.  
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um dos banheiros do segundo andar, com a contravisualidade representada na figura 18. Nela, 

o discurso foi respondido com as seguintes palavras: “Porque (SIC)? Você não menstrua?”. O 

silêncio foi quebrado novamente. Não posso dizer se o aspecto deteriorado da visualidade 

(agora, uma contravisualidade) foi provocado pelo tempo, pelo uso de água durante a limpeza 

ou pela ação de algum sujeito que tenha tentado retirá-la. Já não trabalho na reitoria107 e, 

portanto, não vivenciei o contexto como no primeiro caso. De qualquer forma, a reação contra 

o discurso foi registrada por algum sujeito que, provavelmente, luta contra esses tabus 

relacionados à menstruação. 

“Minha menstruação não é sujeira e não precisa ser escondida” e “Porque? Você não 

menstrua?” são falas que tentam desconstruir a impureza, a anormalidade, o estranhamento, 

entre outros sentidos negativos desferidos sobre a menstruação. Tais discursos impactam na 

vivência das sexualidades e contribuem para a inferiorização do corpo feminino. Os adesivos 

reforçam a misoginia e organizam o olhar, o qual é construído a partir do momento em que é 

capturado pelos dispositivos. A ordem que deve existir no banheiro feminino também tem a ver 

com a forma como os discursos moldam o comportamento das mulheres e nós aceitamos as 

visualidades (como as dos adesivos) na medida em que eles correspondem “à nossa própria 

observação das pessoas, gestos, rostos e instituições. Tal coisa é possível porque ainda vivemos 

numa sociedade de relações sociais e valores morais comparáveis” (BERGER, 1999, p. 16). 

Como espectadores, somos acostumados aos modos de ver estruturados para vivermos numa 

dita organização social.  

 

3.2.2 Do lado de fora, há silêncio?  

 Levei ao conhecimento dos entrevistados108 a existência dessas visualidades dentro dos 

banheiros da reitoria. Perguntei o que pensavam sobre o discurso e abaixo estão algumas das 

contribuições que obtive: 

 Só não me sinto 100% constrangida pelo fato de que infelizmente a 

sociedade tenta nos acostumar com isso desde sempre. De fato existem placas 

como essa em diversos banheiros e você para de dar tanta atenção com o 

tempo. Mas ao mesmo tempo acho sim desnecessário. É como se fosse “um 

crime” não envolver. E que fosse algo muito errado. Isso sem contar que se 

fossemos comparar esse adesivo com as regras de banheiros masculinos sem 

dúvidas também seria algo bem discrepante para o nosso lado. [Participante 

B. 06.05.2019]. 

 Não me sinto constrangida com frases desse tipo, porém acho que são 

desnecessárias. [Participante C. 30.05.2019]. 

                                                           
107 Como era estagiária, minha saída foi oficializada pouco antes da minha colação de grau, em 2017. 
108 Com exceção da Participante B e da Participante H, que trabalharam no prédio da reitoria, os outros 

entrevistados não tinham conhecimento sobre os adesivos ali fixados. 
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 Não me sinto constrangida, mas acho desnecessário, porque não me 

importo com sangue exposto. Existem coisas que ficam expostas que 

incomodam muito mais. [Participante E. 07.01.2020]. 

 Não me sinto constrangida, porque é um hábito que criei, desde a 

primeira menstruação a minha mãe me orienta a fazer isso. Só não vejo muito 

a necessidade de um adesivo cobrando esse comportamento e entendo a 

militância da manifestante. Da mesma forma que não acho necessário enrolar 

no papel o absorvente, não acho necessário jogá-lo aberto na lixeira. 

[Participante F. 06.01.2020]. 

 Constrangida não, mas me sinto incomodada, pois é como se fosse algo 

proibido um absorvente exposto, sendo que é algo natural do corpo 

feminino[...]Eu concordo com a manifestante, menstruação não é sujeira e 

não deveríamos ser condicionadas a pensar isso ou a agir como se fosse, e se 

eu fosse colaboradora da reitoria eu não teria tentado retirar o protesto, eu 

teria apoiado o protesto. [Participante G. 06.01.2020]. 

 Sim, ninguém se preocupa em envolver o papel higiênico sujo de cocô, 

então por que fazer isso com absorvente? [Participante H. 09.01.2020]. 

Por mais que a maioria não se sinta constrangida, o hábito de envolver o papel higiênico 

pode soar como uma internalização desse silenciamento que foi passado de uma geração para 

a outra através do discurso de que a menstruação necessita ser escondida.  

Há quem interprete o fluido menstrual como um outro qualquer e trata todos os seus 

resíduos da mesma forma. Mas observei que, dentro dos banheiros da reitoria (e em outros do 

câmpus), há uma preocupação mais forte em esconder os absorventes do que os papéis 

higiênicos manchados de fezes.  

Esse comportamento tem relação com a constituição da identidade da mulher, uma vez 

que ela assume os papéis de “fiscal” e de “fiscalizado” dentro de si. “Ela tem de fiscalizar tudo 

o que é e tudo o que faz porque o modo como aparece para os outros, e em última instância para 

os homens, é de crucial importância para o que normalmente se considera o êxito de sua vida” 

(BERGER, 1999, p. 48). E, então, essa recusa do sangue menstrual numa intensidade maior do 

que a recusa em ver os fluidos das fezes confirma o caráter misógino que foi projetado a tudo 

o que provém do corpo feminino. 
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Figura 19. Fotografia de absorvente envolvido no papel higiênico 

Fonte: Lana Gomides. 2020. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm109 

 

                                                           
109 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Figura 20. Fotografia de absorvente envolvido no papel higiênico ao fundo do lixo 

Fonte: Lana Gomides. 2020. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm110 

                                                           
110 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Figura 21. Fotografia de absorvente envolvido no papel higiênico e apenas adesivos limpos à mostra 

Fonte: Lana Gomides. 2019. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm111 

 

 

 

 

                                                           
111 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros do câmpus da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Figura 22. Fotografia de papel higiênico com resíduos de fezes à mostra 

Fonte: Lana Gomides. 2020. 1 fot, color. 21 cm x 16 cm112 

 

                                                           
112 Fotografia registrada com smartphone dentro de um dos banheiros da reitoria da UFG (Câmpus Samambaia). 
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Ao fazer os registros das figuras 19 e 20, percebi que havia absorventes envolvidos por 

papel higiênico dentro do lixo. Já na fotografia da figura 21, as únicas partes que a usuária do 

banheiro deixou à mostra relacionadas ao período menstrual são as tiras adesivas do absorvente 

“ainda limpo”. Ou seja, durante a troca de absorventes, o usado ficou escondido de forma que 

não consegui visualizá-lo. Portanto, apenas o descarte do material que envolvia o novo 

absorvente ficou visível. Por fim, a figura 22 é um registro de uma situação que presenciei 

várias vezes nesses banheiros: a exposição do cocô como algo menos vergonhoso que a 

menstruação.  

Logo, por mais que muitas mulheres militem a favor do sangue menstrual como mais 

um fluido qualquer, o hábito que permanece dentro de grande parte delas foi instaurado de 

forma tão profunda que a visualidade construída sobre ele se difere da visualidade operada 

sobre os outros resíduos. Pode ser por isso que a relação entre “menstruação” e “sujeira” foi um 

dos pontos em que senti mais diversidade de opinião por parte das participantes: 

 Já lidei com a menstruação assim, hoje não mais. Vejo como uma fonte 

de vida e também como um fluído tão natural como o suor.  [Participante A. 

04.05.2019]. 

 Não a vejo como sujeira. Me sinto desconfortável apenas com sangue 

de outras pessoas, mas isso tem a ver com qualquer “tipo” de sangue. Eu 

nunca gostei, então seria mais por esse lado. [Participante B. 06.05.2019]. 

 A sujeira da menstruação é algo que, se for tratada de forma 

inadequada, pode provocar odores e situações desagradáveis em seus 

ambientes de descarte, pode até atrair insetos que se atraem por sangue. Acho 

que enrolar o absorvente é suficiente para evitar todos os problemas.  

[Participante C. 30.05.2019]. 

 Tenho sim um pouco de nojo e ainda considero o fluído como sujeira. 

Mas estou tentando me descontruir e utilizar o coletor menstrual tem sido 

ótimo para isso. [Participante F. 06.01.2020]. 

 Eu não vejo assim, como eu disse, vejo como algo natural do corpo 

feminino, mas infelizmente, a maioria das pessoas associam menstruação 

como sujeira. [Participante G. 06.01.2020]. 

Ainda que muitas disseram não considerar a menstruação uma sujeira, cada uma carrega 

um ponto de vista específico sobre essa relação. Além do mais, alguns comentários das pessoas 

participantes rememoram que um dos possíveis preconceitos desferidos contra esse sangue tem 

a ver com o seu local de origem. Para o Participante D, uma das principais diferenças entre o 

fluido menstrual e os demais consiste no fato daquele “sair pelo local que temos orgasmos” 

[Participante D. 17.05.2019]. Para a Participante A, de forma semelhante, a distinção também 

tem a ver com a sua saída acontecer pela vagina “e certamente aí está o Q da questão” 

[Participante A. 04.05.2019].   
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Do lado de fora, há conscientização. Mas, da mesma forma que acontece do lado de 

dentro da reitoria, os discursos também estão internalizados em graus diferentes a depender do 

nível de reposicionamento do sujeito. 

 

3.3 “Ser mulher” 

No espaço em que as pessoas participantes puderam falar de si e de suas vivências, a 

Participante E deixa registrado que para ela “[...] tanto faz, feminino ou não, porque como diz 

o cantor Pepeu Gomes: ‘Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino se Deus é 

menina e menino sou masculino e feminino’” [Participante E. 07.01.2020].  

Como já foi discutido nesta escrita, a divisão (e a categorização) entre “homem e 

mulher” é um posicionamento político útil para estabelecer uma ordem sobre os sujeitos. E, 

assim, foi estabelecido um rol de feminilidades para que uma mulher possa “ser mulher”. A 

menstruação é um dos dispositivos que permanece como uma forma de normatizar corpos 

femininos ao renegar e negligenciar individualidades.  

Uma das participantes apontou que a menstruação significa “ser mulher, fertilidade, 

saúde” [Participante G. 06.01.2020]113. Aproveito essa contribuição para refletir que, 

infelizmente, nem todos os fluxos menstruais são um indicativo de saúde, algo discutido no 

capítulo Menarca (durante a queixa da feminista Karoline Gomes) e que pode ser sentido na 

fala da Participante C, quando ela fala sobre sua experiência: “A cólica é um sofrimento ligado 

diretamente à menstruação para mim e devo dizer que impedir a menstruação foi a melhor 

coisa que fiz e que pretendo continuar até o dia que eu quiser engravidar” [Participante C. 

30.05.2019].  

Além disso, a ausência da menstruação nem sempre é um sinal de infertilidade, algo 

confirmado pela experiência e individualidade da Participante H: 

Ainda que eu não tenha útero, possuo ovários. Logo, a ausência da 

menstruação me pareceu, num primeiro momento, que eu seria infértil. No 

entanto, ao me consultar, o médico me informou que eu poderia usar os meus 

ovários, caso fizesse questão de ter um filho biológico. [Participante H. 

09.01.2020]. 

 E menstruar não é um veredito para enquadrar um sujeito como mulher. O Participante 

D, por exemplo, menstruou por boa parte de sua vida, mas, ao se reconhecer como homem, 

passou por todo um processo de transição e somente após o uso de hormônios de testosterona 

teve os seus ciclos menstruais interrompidos.  

                                                           
113 É importante deixar claro que todo o processo de entrevistas angariou reflexões pessoais e que, portanto, não 

existem respostas “certas” ou “erradas”. 



141 
  

 

 A problemática da normatização dos sujeitos está em excluir individualidades a partir 

de um discurso bem moldado em diversas instâncias e que naturaliza padrões como “verdades” 

incontestáveis. Quem define o que é ser mulher? Aliás, o que é ser mulher? Por que é preciso 

ser fértil para ser mulher? O homem, quando estéril, deixa de “ser homem”?  

 Esses discursos sobre gêneros e sexualidades criam pânico em adolescentes mulheres 

que não presenciam a menarca, suscitam o ódio e o preconceito contra sujeitos que não se 

identificam com os corpos em que nasceram, descartam e crucificam a experiência de mulheres 

que não têm como projeto de vida a maternidade, acusam comportamentos desviantes do rol de 

feminilidades, entre diversas outras consequências. 

 À luz dessas reflexões, a menstruação não é um processo natural do corpo feminino, 

porque nem todos os sujeitos que se identificam com o gênero menstruam e nem todos os corpos 

que menstruam se identificam com o gênero. Isso reforça o quanto “feminino” é um conceito 

forjado. Seria mais viável falar de “um corpo que possui um ciclo menstrual” [Participante D. 

17.05.2019]. 

 Ao ser criado como “mulher”, o Participante D foi alertado, diante da primeira 

menstruação, que “teria virado mulher”. Um processo que faz sentido em diversos contextos 

sociais e que, ao ser perturbado, provoca estranhamentos: 

Há 3 anos me entendi e me assumi homem transexual bissexual, minha luta é 

minha história, resistir e existir diariamente. De família cristã que não 

aceitam a transição, enfrento também os preconceitos dentro da família que 

não respeitam minha identidade de gênero [...] a gente já passa por 

preconceitos demais para agir da mesma forma que outros homens. 

[Participante D. 17.05.2019] 

 Na maioria dos casos, o processo de aceitação dos familiares de sujeitos transexuais é 

conflituoso. Não obedecer a divisão entre "homem" e "mulher" instituída em sociedade 

significa enfrentar o preconceito diariamente e, portanto, é uma forma de militância. Contrariar 

é produzir contravisualidades. Para contrariar o discurso oficial, é necessário agir. Deixar o 

absorvente com o sangue exposto, portanto, também é uma militância, pois contraria a ordem 

de esconder a menstruação.  

Ainda sobre os estranhamentos, uma das falas da Participante E confirma o quanto 

espera-se da mulher o cumprimento de todos esses ciclos (uns de forma mais intensa do que 

outros, o que depende do contexto): nascer, crescer, casar-se, ser mãe, criar os filhos, cuidar do 

marido, envelhecer e morrer. Paralelamente a isso, os ciclos menstruais também servem como 

padrão e, ironicamente, são aqueles que dizem respeito à divisão de capítulos desta escrita: 
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menarca, menstruação e menopausa. Qualquer “falha” em todos esses processos causa distúrbio 

à “lei natural da vida”.  

A Participante E diz: “Para mim menstruação era sinônimo de sofrimento, até quando 

fui submetida à histerectomia, o que foi um alívio imenso. Não consegui esperar pela 

menopausa para me livrar desse sofrimento” [Participante E. 07.01.2020]. Muitas mulheres 

prolongam um sofrimento por anos ao acreditarem que há uma necessidade indiscutível de 

cumprir seus ciclos. E, por isso, no capítulo Menarca mencionei o quanto alguns argumentos 

advindos dos movimentos feministas podem estar invisibilizando necessidades individuais. Se 

para a Participante C a menstruação provoca muitas dores, por que não interromper esse ciclo 

até o momento em que ela achar pertinente tentar a gravidez?  

O problema não está em ter como significado da menstruação o ato de “se tornar 

mulher” e se “sentir crescida” devido à menarca, como relata a Participante B, ou em tê-la como 

“parte importante da feminilidade”, sentido atribuído pela Participante A. A problemática é 

tomar a própria experiência como universal, reforçando discursos excludentes. A necessidade 

atual, a qual é a proposta da Cultura Visual, é provocar reposicionamentos. É visualizar a 

condição do outro e criar/reforçar contravisualidades e contradispositivos que possam tornar 

mais confortável a existência de sujeitos não considerados pelas narrativas oficiais.  

Como diz a Participante B, “menstruação está longe de ser o pior sofrimento de uma 

mulher” [Participante B. 06.05.2019]. Mas, ao mesmo tempo, é a partir dela que uma série de 

discursos são proferidos com o intuito de agredir, culpabilizar, normatizar e censurar o corpo 

tido como feminino. Serve como dispositivo para entregar completamente à mulher o papel da 

reprodução. Há pouco perguntei se o homem, quando estéril, deixa de “ser homem”, já que para 

“ser mulher” é posta a necessidade de menstruar. Como esperar de sujeitos que veem uns aos 

outros como “meninos” a espontânea responsabilidade em assumir que a menstruação poderia 

ser uma denúncia da impotência masculina, do homem que não consegue fecundar, ao invés de 

apontar corpos femininos que não menstruam como inférteis? 

A partir da perspectiva dos Estudos de Cultura Visual, a pesquisa sobre como as 

visualidades operam sobre os sentidos da menstruação encontra nos tabus a justificativa para a 

perpetuação da inferiorização da mulher na história do Ocidente. Aproveito o campo para 

empreender um comparativo entre a problemática aqui exposta e a perspectiva que Berger 

(1999) desenvolve acerca do nu feminino.  

Segundo o autor, os primeiros nus representados na arte ocidental após o advento do 

cristianismo eram de Adão e Eva. As leituras relacionadas ao criacionismo levam ao 

entendimento de que Eva foi a responsável pela condenação do casal ao ter incitado Adão a 
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comer o fruto proibido. Após morder a maçã, ambos se veem nus e Deus castiga Eva com a 

dor: a partir de então, toda a sua geração (todas as mulheres) sofreria com o fardo da concepção.  

O que chama a atenção nessa estória? Eles ficaram conscientes de que estavam 

despidos porque, como resultado de comerem a maçã, cada um deles viu o 

outro de uma maneira diferente. A nudez foi criada na mente do espectador. 

O segundo fato relevante é que a mulher é culpabilizada e castigada ao tornar-

se subserviente ao homem. Em relação à mulher, o homem passa a ser o agente 

de Deus. (BERGER, 1999, p. 50). 

 A história sobre Adão e Eva acompanhou a trajetória humana em diversos contextos, 

servindo como um dispositivo de controle para as instituições de poder, especialmente para a 

Igreja e o Estado. Ambas as estruturas se armaram de outros meios para que pudessem operar 

pedagogias culturais a partir da mistificação do que aconteceu com Adão e Eva. Portanto, o 

discurso, sob o ponto de vista religioso, de que a vida na Terra surgiu de acordo com o que 

relata o livro de Gênesis priva os sujeitos de outras/suas histórias. Claro, há uma teia de 

discursos que reforça os pecados para controlar a sociedade, mas esse é apenas um exemplo de 

que a história do Ocidente mistifica o passado (ou seja, cria tabus) ao invés de esclarecê-lo. 

“Mistificação é o processo de dar uma explicação de modo a tirar a gravidade de um fato que, 

de outra forma, seria evidente” (BERGER, 1999, p. 17-18). 

 Portanto, ao ser privada da história que lhe pertence (BERGER, 1999, p. 13), a mulher, 

como sujeito histórico, não tem a oportunidade de compreender a gravidade dos sentidos que 

operam sobre os seus corpos através de diversas pedagogias culturais. A saída para a 

mistificação cultural pode estar naquilo que Hernández (2011) proclama como 

“reposicionamento do sujeito”, porque “se pudermos ver o presente com suficiente clareza, 

faremos as perguntas certas sobre o passado” (BERGER, 1999, p. 18). 

 Por não ser tão evidente graças a esses dispositivos que criam tabus junto à(s) nossa(s) 

história(s), a gravidade de se ter a menstruação como uma denúncia da impotência masculina 

permaneceu velada até este momento da minha pesquisa, reflexão possibilitada pelos Estudos 

de Cultura Visual. 

Com base nos conceitos discutidos nos capítulos Menarca e Menstruação, 

principalmente aqueles oriundos dos Estudos de Cultura Visual, é possível refletir que a 

menstruação ganha sentidos sociais, históricos e políticos e, portanto, ela se constitui como uma 

invenção a partir do momento em que se torna instrumento de dominação, por parte das 

estruturas de poder, para normatizar uma sociedade em prol da manutenção do patriarcado 

velado ou não (a depender do contexto). 
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3.4 Por fim, a menopausa... 

Na década de 90, a jornalista brasileira Regina Lemos (1995) utilizou o termo “idade da 

loba” ao fazer referência às mulheres que possuem 40 anos de idade ou mais. Após uma série 

de entrevistas114, ela descreve a faixa etária como uma fase “sem regras” e, por isso, essas 

mulheres detêm mais autonomia para assumir seus projetos e vivenciar com mais intensidade 

suas sexualidades, ainda que a medicina aponte o momento como uma fase de mudanças 

hormonais capaz de provocar desequilíbrios no corpo. Um período próximo à menopausa, 

portanto. Isso significaria a perda de controle, por parte das instituições, sobre um corpo que já 

não se encaixa naquele rol de feminilidades estruturado para as mulheres desde a menarca? 

Talvez, mas não completamente: 

Para as mulheres que se encontram com quarenta anos ou mais, são criados 

estes tipos de imagens em que devem se manter; como serem mães, esposas, 

donas de casa, e de já estarem com uma carreira profissional estabelecida. 

Também há a pressão por manterem sua imagem conservada, desvalorizando 

as marcas do tempo, fazendo da idade um estigma [...] Além disso, é associada 

a elas a passagem por uma crise, a da meia idade. Não seria essa crise fruto da 

própria estigmatização da velhice? (LIMA, 2015, p. 10). 

No capítulo anterior, discuti que essas exigências mudam conforme a idade e esse 

estágio de maturidade é, muitas vezes, rotulado como um momento para adotar uma postura 

mais conservadora. Seria uma tentativa de limitar as mulheres no período de menopausa? 

Afinal, “sem regras” também pode significar “sem menstruação”115, um dispositivo de controle 

a menos sobre o corpo feminino mais maduro e, consequentemente, um “perigo” para as 

estruturas de poder. Daí o esforço para impor novos padrões que possam substituir as regras 

direcionadas às mulheres mais jovens. Apesar de haver cobranças por um posicionamento mais 

sóbrio, o corpo das mulheres acima dos 40 também abre oportunidade para o lucro: “o mercado 

de produtos de beleza e cirurgias plásticas só tende a crescer cada vez mais” (LIMA, 2015, p. 

43) com a premissa de que é possível suavizar as “marcas do tempo”, por exemplo. 

Ainda que esses discursos tenham sua parcela de êxito, boa parte das mulheres, devido 

às experiências ao longo dos anos, não se envolve nessas armadilhas e se desfaz dessas barreiras 

que intencionam frear o ar de desimpedimento que pode predominar durante a menopausa. Por 

isso, são lobas. Representam perigo! 

Quando a Participante E diz ter se submetido à histerectomia, ela pode representar uma 

ameaça ainda maior, uma vez que ela subverte o prazo biológico e “antecipa” (ainda que não 

                                                           
114 Os depoimentos foram inseridos em sua obra “Quarenta: a idade da loba”, publicado em 1995. 
115 A expressão “regras” é popularmente associada à chegada da menstruação todos os meses. Algo que também 

poderia gerar uma discussão, porque, como o próprio termo demonstra, espera-se que todos os corpos femininos 

possuam essa regularidade.  
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intencionalmente) a sua menopausa. Anomalias no percurso podem não estar previstas nas 

regras estruturadas pelas instituições de poder, não é mesmo?  

As lobas não deixam os absorventes manchados com sangue expostos nos lixos. O 

“incômodo” que elas podem causar tende a ser estrutural, porque estão munidas de bagagens 

com potencial para reposicionar as gerações sucessoras.  

 

Aproximações finais da Menopausa 

 Neste último capítulo, busquei priorizar os modos de ver, porque parti das experiências 

das pessoas para desenvolver reflexões sobre a menstruação. Importou compreender como elas 

são influenciadas pelas formas como as visualidades lhes são postas.  

 A fotografia da figura 13 foi intencionalmente escolhida para desabrochar as discussões. 

Perceber como as pessoas participantes respondem às diversas visualidades me levou a concluir 

que os sentidos dados à menstruação estão intrínsecos à totalidade de pedagogias culturais que 

as circundam. 

 O Participante D foi impactado pelas duas formas de criação propostas pelas pedagogias 

culturais que, em sua maioria, partem do princípio de que os pais devem criar meninos e 

meninas de acordo com o sexo biológico. Desde o entendimento de que a menstruação havia 

promovido sua passagem para a vida adulta (“se tornou mulher”) até a desconstrução de que 

ela não era determinante para o seu gênero e sexualidade, o Participante D se constituiu, como 

sujeito, próximo a valores religiosos e passou por diversas instâncias até chegar a um 

reposicionamento.  

Em seus relatos, percebi que o silêncio ou a ausência de sentidos também produz 

visualidades: 

Ainda há muito preconceito com os corpos trans, também há uma crença de 

que todo homem trans deva querer tomar hormônios, mas não é bem assim. 

Até pq há também homens trans na infância ou adolescência que não podem 

fazer uso da testosterona até chegar a idade certa, ou seja, vai ser um garoto 

que vai conviver com o ciclo menstrual e não terá formas de lidar com isto, 

visto que sempre os produtos são voltados para mulheres, até mesmo nas 

embalagens. É no mínimo constrangedor. [Participante D. 17.05.2019]. 

 Sem ter “para onde olhar”, o sujeito que está à margem dos padrões de gêneros e 

sexualidades é moldado a visualizar “do lado de fora” o que foi estruturado para outros sujeitos 

(no caso, o que foi pensado exclusivamente para as mulheres). Entre as visualidades do capítulo 

Menarca, alguma faz referência a homens que menstruam? 

 Ainda sobre os modos de ver, decidi suprimir a visualidade da figura 13 em alguns dos 

documentos enviados às pessoas participantes. De todo modo, estruturei a todos a pergunta: No 
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banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?”. O que você pensa sobre isso? 

 Independentemente de a visualidade estar contida ou não no Documento de Reflexão, 

todas as pessoas participantes conseguiram responder à pergunta, o que comprova que as 

palavras sustentam visualidades internalizadas no sujeito. Adotei esse método a partir do 

momento em que percebi que os recursos imagéticos116 daquela visualidade (figura 13) não 

carregavam nenhum sentido específico ao corpo feminino. Aliás, o sentido permeado por 

misoginia estava implícito no recurso verbal da imagem. “É difícil definir exatamente como as 

palavras modificaram a imagem, mas é indubitável que elas o fizeram” e, portanto, elas recriam 

a visualidade do lixo “a fim de dar uma confirmação à sua própria autoridade verbal”. 

(BERGER, 1999, p.30).  

 Assim, os Estudos de Cultura Visual me permitiram testar a pluralidade do termo 

“visualidade” neste capítulo. O modo como somos condicionados a ver nos coloca como 

espectadores do jogo bem articulado das pedagogias culturais. Nossa principal ameaça está na 

forma como as instituições operam qualquer história sobre uma mesma imagem a fim de nos 

contar “verdades” que se pretendem universais.  

 

Então, conseguimos falar sobre sujeitos que sangram... 

... sob os Estudos de Cultura Visual! É relevante deixar claro que, nesta dissertação, os 

“sujeitos que sangram” não são exclusivamente os que menstruam. Ao levar em consideração 

a perspectiva de desenvolver uma investigação mais inclusiva, senti a necessidade de buscar 

por quem nunca menstruou, por quem menstrua, por quem já menstruou e não menstrua mais e 

por quem, assim como eu, interrompeu temporariamente a menstruação. Portanto, 

metaforicamente, todos esses sujeitos sangram, porque seus corpos são alvo de opressão devido 

aos diversos sentidos negativos que as visualidades operam sobre eles.  

Durante a Menarca, as visualidades de marcas de absorventes e medicamentos 

ocuparam as páginas para permitir diálogos relacionados ao adoecimento, à inferiorização, à 

subalternização, entre outras agressões desferidas contra o corpo feminino. A menstruação, 

objeto da pesquisa, pautou discussões que posicionaram a Igreja, o Estado, a mídia, as escolas, 

o imaginário popular, o saber médico e os sujeitos comuns (principalmente os homens brancos, 

cisgêneros e heterossexuais) como pedagogos culturais na constituição da mulher ao longo da 

história, sob um ponto de vista ocidentalizado.  

                                                           
116 “Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” 
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Entender as negociações, de acordo com as necessidades de cada contexto histórico e 

cultural, entre as esferas de poder para permitir à menstruação sair da condição de “obsceno” 

foi uma ponte para revelar os aspectos da força motriz que levou algumas marcas a se 

reposicionarem no mercado de absorventes descartáveis e medicamentos. 

Há que se ter o cuidado de observar, entretanto, que a cada avanço conquistado pelos 

sujeitos feministas, novas estratégias são articuladas para perpetuar a desigualdade entre 

gêneros. Por isso, foram abordados problemas como a menofobia e a agorafobia.   

Procurei chamar a atenção para os radicalismos que excluem as individualidades dos 

sujeitos. Ao mesmo tempo, introduzi as questões pertinentes à urgência em atender os corpos 

que não se sentem confortáveis com o sexo biológico. 

O primeiro capítulo ainda ofereceu trilhas para repensar o consumo desenfreado de 

artigos plásticos. Afinal, a falta de disseminação de informação sobre outros meios de 

contenção para o sangue menstrual está inserida na lógica capitalista. 

Ademais, o aporte textual contido nas visualidades permitiu discussões mais fervorosas, 

já que ele expressou, várias vezes, discursos machistas, misóginos, sexistas e racistas. 

Já a Menstruação serviu como palco para histórias à margem das narrativas oficiais. 

Algumas conseguem preencher o space-off das estruturas de poder para contornar a dificuldade 

em promover o reposicionamento do sujeito dentro de instituições formais de educação. A 

pluralidade de formatos descrita como contravisualidades rendeu discussões que levaram à 

reflexão de como o artivismo pode ser uma alternativa de contato com o sujeito, já que ele pode 

acontecer em qualquer lugar. 

Assim como na Menarca, alertei para as estratégias que as instituições empreendem 

constantemente para promover o retorno das mulheres ao lar. Por isso, deixei como sugestão a 

importância de rememorar a(s) história(s). 

Já na Menopausa, os relatos das pessoas participantes comprovaram as teorias 

desenvolvidas nos capítulos anteriores. Foi um momento para contar um pouco da minha 

história e ouvir as delas. Aprendi com o silêncio das mulheres que não puderam/quiseram 

participar. Mas aprendi mais ainda com os direcionamentos que são dados ao(s) nosso(s) 

modo(s) de ver. Conquistei um olhar mais plural e atento às individualidades.  

Mergulhar nas fontes bibliográficas e ter a oportunidade de discuti-las no ambiente 

acadêmico me proporcionou ressignificações sobre a condição do sujeito, algo fundamental 

para entender as posições sociais estipuladas para homens e mulheres. Não foi por acaso que 

os dois primeiros capítulos renderam tantas reflexões. Mas entrar em contato com as pessoas 

participantes e observar o comportamento das mulheres dentro dos banheiros foram vivências 
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que me entregaram condições para me posicionar em diálogos que possam ajudar outros 

sujeitos a desconstruírem discursos limitadores. Isso, sem dúvidas, me tornou mais tolerante. 

Essa conclusão não daria conta de expressar tudo o que foi vivenciado. É como se eu 

tentasse contar ao leitor que veio direto para esta parte como foi a minha última viagem sem, 

ao menos, poder mostrar as fotografias. Por aqui, a excursão levou dois anos para ser (quase) 

concluída. Quase, porque cheguei a aproximações finais e ainda há muito que ser discutido 

sobre as questões de gêneros e sexualidades. Afinal, elas se transformam continuamente. 

Alguém pode me perguntar o motivo pelo qual dei tantas voltas. Particularmente, eu não 

visualizo as várias trilhas que tomei como “voltas”, mas sim como entroncamentos. Aliás, 

existem turistas e viajantes. Aqueles vão aos pontos principais e já desbravados por outras 

pessoas. Afinal, o que importa, no fim das contas, é dizer “eu fui”. Já os viajantes mergulham 

nas experiências que aparecem até mesmo de forma repentina durante a viagem. Eu gosto de 

ser viajante, sim. A menstruação, nesta empreitada, foi um dispositivo escolhido (entre tantos) 

para discutir as origens dos sentidos negativos atribuídos a ela e ao sujeito feminino. E, 

surpreendentemente, ela também pode se tornar um contradispositivo nas mãos de artistas e 

pesquisadores, quando eles a tomam como instrumento para construir contravisualidades ou 

reflexões opostas ao sistema hegemônico. 

Os Estudos de Cultura Visual foram os remos que me impulsionaram do início ao fim 

e, como é de costume para o campo, me instigaram a levantar outras dúvidas. Por exemplo, o 

que os homens teriam refletido em relação aos adesivos nos banheiros da UFG? Quais são as 

percepções deles sobre a menstruação? O que os homens têm a dizer sobre o sexo e a 

menstruação?  

A minha próxima motivação está em refletir como as masculinidades hegemônicas 

afetam as sexualidades das mulheres. Porque, assim como os sentidos da menstruação 

motivaram uma série de limitações às mulheres, os discursos que moldam a presença de um 

“homem de verdade” também repercutem nas sexualidades dos sujeitos femininos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “DEIXA MEU SANGUE ESCORRER: COMO AS VISUALIDADES 

OPERAM SOBRE OS SENTIDOS DA MENSTRUAÇÃO?”. Meu nome é LANA DE 

ARAÚJO GOMIDES, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é em ARTE 

E CULTURA VISUAL. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em 

caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail (contatolanagomides@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação 

a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 982891348. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Título: “DEIXA MEU SANGUE ESCORRER”: COMO AS VISUALIDADES 

OPERAM SOBRE OS SENTIDOS DA MENSTRUAÇÃO?; Justificativa: Esta pesquisa 

buscará compreender os sentidos das questões menstruais advindas das visualidades produzidas 

por diferentes dispositivos que atuam como fontes discursivas ou visuais na produção de efeitos 

sobre a concepção do feminino. Para isso a investigação se complementará, após pesquisa 

bibliográfica em conjunto com análises de propagandas de marcas de absorventes e 

performances de artistas que subvertem as visualidades do tema em questão, com fotografias e 

entrevistas estruturadas com grupo focal a fim de se aproximar do comportamento resultante 

da recepção de signos advindos da pedagogia cultural que diferentes dispositivos exercem sobre 

o corpo da mulher, tendo em vista a possibilidade de interferência dos movimentos mobilizados 

pela sociedade em busca da resistência verificada no momento anterior. 

Essas fotografias serão produzidas dentro dos banheiros da reitoria da Universidade Federal de 

Goiás e terão como foco o descarte de absorventes nas lixeiras dos mesmos. Ao mesmo tempo, 

será feita uma averiguação do espaço com o intuito de perceber possíveis normatizações 

(através de avisos, campanhas publicitárias ou outro tipo de comunicação) quanto ao 

comportamento da mulher no período menstrual. Tendo tais materiais em mãos, a pesquisa será 

complementada por entrevistas com usuárias desses banheiros a fim de compreender os modos 

de ver e os sentidos da questão menstrual que elas internalizaram ao longo da vida e ali, naquele 

recinto. Será entrevistada uma quantidade de mulheres que pode variar de sete a dez pessoas. 



158 
  

 

As respostas obtidas serão cruciais para responder às perguntas motivadoras desta pesquisa. 

Afinal, há uma necessidade de entender se de fato há um controle por parte de esferas 

dominantes sobre o corpo da mulher e, em caso afirmativo, como esses sentidos têm afetado, 

por meio da linguagem prioritariamente visual, a concepção que as mulheres têm de si mesmas 

e de seu processo fisiológico. As fotografias e entrevistas no prédio da reitoria da Universidade 

Federal de Goiás auxiliarão no indicativo prático de como as diferentes visualidades operam 

sobre o comportamento das mulheres em seu período menstrual; objetivo geral: Analisar como 

a reprodução de discursos acerca da menstruação a partir de imagens, publicitárias e oriundas 

de performances e exposições artísticas, produz sentidos na concepção do feminino, apontando 

a potencialidade das pedagogias das sexualidades como instrumento de controle das pessoas; 

objetivos específicos: 1) Investigar como instâncias culturais são capazes de intervir na 

construção de identidade e comportamental das mulheres, tendo a menstruação como enfoque, 

2) Analisar imagens com conteúdo relacionado à menstruação com o intuito de apreender tanto 

a atuação dos dispositivos de controle quanto os movimentos mobilizados pela sociedade frente 

a imposições ideológicas, tendo em vista a importância de um recorte temporal para 

compreensão do contexto de circulação, 3) Operar os conceitos apreendidos sobre gêneros e 

sexualidades para desenvolver de forma prática uma percepção sobre a recepção dos conteúdos 

midiáticos e artísticos por parte das mulheres a fim de entender como essas pedagogias são 

capazes de interferir nos sentidos da questão menstrual. 

 

1.1 As respostas obtidas do questionário poderão ser registradas, a fim de análise por parte da 

pesquisadora, por gravador de voz. Por isso a importância de incluir a permissão 

assinalando uma das seguintes opções: 

 

( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(  ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

1.2 Os principais riscos decorrentes dessa pesquisa consistem no fato de que algumas perguntas 

podem ser refutadas pelas participantes devido ao seu teor íntimo e relacionado ao campo 

das sexualidades. Diante de algum constrangimento e/o recusa em responder algumas 

questões, a pesquisadora suspenderá as mesmas. A fim de eliminar os riscos às 

participantes, serão garantidas a privacidade (sigilo dos nomes), a confidencialidade e a 

assinatura do TCLE para os sujeitos de pesquisa. Quanto aos benefícios, a pesquisa poderá 

propor modos de desconstruir, a partir de uma reflexão crítica, as visualidades às quais os 

sujeitos são submetidos; 

1.3 As despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, referentes a transporte para alguns 

locais e refeições, no caso de serem necessárias, serão negociadas entre as participantes e a 

pesquisadora; 

1.4 Para a pesquisa não é relevante a identificação dos sujeitos participantes. Mas, para o caso 

de algum participante não ter problemas com a revelação de sua identidade serão dadas as 

seguintes opções: 

 

(   ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados 

da pesquisa; 
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(  ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa. 

1.5 Assinar este documento oferece à participante da pesquisa a garantia expressa de se recusar 

a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma; 

1.6 Assinar este documento oferece à participante da pesquisa a garantia de se recusar a 

responder questões que lhe causem constrangimento em entrevistas e questionários; 

1.7 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não;  

1.8 Os resultados dessa pesquisa serão vinculados à publicação da dissertação, que deve ocorrer 

nos espaços disponibilizados pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, 

bem como em outras plataformas da Universidade Federal de Goiás; 

1.9 A participante da pesquisa possui o direito de pleitear indenização no caso de não serem 

respeitados os compromissos que o pesquisador responsável incluiu neste documento e que 

ela assinou de maneira ciente 

 

1.2  Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF....................................................................., abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo intitulado “DEIXA MEU SANGUE ESCORRER: COMO AS VISUALIDADES 

OPERAM SOBRE OS SENTIDOS DA MENSTRUAÇÃO?”. Informo ter mais de 18 anos 

de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

................................................................................... sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Entrevistas 

 

Participante A: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade 

 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 

Menstruação me remete há um ciclo que interfere diretamente na minha saúde física e mental. 

Hoje eu aceito como uma parte importante da minha feminilidade. Não foi sempre assim, já 

teve um tempo que tudo o que eu queria era não ter menstruação. O meu fluxo sempre foi longo, 

de 7 dias, e muito intenso. Atualmente é mais brando é mais curto.  

 

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a 

solicitação “Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente 

constrangida ao ter contato com frases desse tipo?  

 

Não. Mas me questiono muito sobre o assunto. Confesso que um cesto com papel 

higiênico com sangue ainda é algo que me incomoda. Logo, quando minha mãe faz isso 

em casa o meu primeiro pensamento é falar para ela enrolar no papel antes de jogar fora. 

Mas nos últimos meses essa atitude me incomodou. Me recordei de uma conversa que 
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tive há uns 10 anos atrás no meu primeiro emprego de carteira assinada. Lembro que a 

moça que trabalhava reclamava que o banheiro feminino estava muito sujo e afirmou 

que banheiro feminino conseguia ser mais nojento que de homem pois mulheres 

menstruam. Não tenho lá uma boa memória, mas sei que isso me marcou. Não sei se 

por isso ou por outro motivo eu me habituei a limpar a menstruação e esconder o sangue 

com outro papel. Isso me veio a mente novamente a pouco tempo quando ouvi as moças 

da limpeza de um local que faço curso se referir a mulheres como mais “sebosas” ao 

usar o banheiro. A referência a essas mulheres, que incluía a mim me doeu e me fez 

questionar a minha própria aversão a sangue no cesto no banheiro. Se é só sangue porque 

sinto tanto nojo? Por que acho tão mal educado de uma outra pessoa não esconder? Foi 

interessante ver que depois desse meu questionamento a minha visão em relação ao 

sangue no cesto do banheiro não me incomodava tanto mais, ainda como disse me 

incomodo, no entanto não ajo no automático mais.  

 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para 

evitar que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Eu não acho necessário mais, no entanto faço na grande maioria das vezes. Para ser exata na 

rua eu não deixo a mostra. Mas em casa me permito não esconder as vezes. Mas isso é algo 

muito recente, desde ouvir a conversa de umas moças sobre a sujeira do banheiro feminino no 

local onde faço curso atualmente. Antes disso nunca tinha nem pensado no assunto.  

 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, 

qual atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

Na verdade acho que é um fluído ainda mais natural e menos nojento que os demais. Foi isso 

que me fez olhar para menstruação com outro olhar na verdade. Só é sangue, um sangue que 

todos temos. A diferença unicamente é que saí pela vagina. E certamente aí está o Q da questão.  

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você 

Muitas vezes. É algo comum, infelizmente.  

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Não, isso faz tempo que não me preocupo mais.  
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6) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Na maioria das vezes sim, coloco no bolso.  

7) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Sim. Mas já percebi que na rua sou mais dura comigo e acho obrigatório colocar o papel para 

cobrir. Acho mal educado deixar visível. Em casa, por conta da minha mãe eu não me sinto 

obrigada pois ela não faz, que inicialmente me deixava irritada, mas hoje me dá liberdade para 

fazer o mesmo.  

Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Não poder correr, pular carnaval ou fazer sexo. Além de outras mas não me lembro agora.   

8) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Parece que sim, já que nunca conversei AHAHAHA. Mas não tenho nenhuma experiência, logo 

não saberia dizer.  

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Não que eu me lembre.  

12) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização: Normal, assim como cuidamos do nosso corpo em outros dias 

também temos o cuidado na época da menstruação. Nesse caso usamos algumas ferramentas 

para conter o sangue como absorventes e coletores menstruais.  

* Menstruação e sexo/prazer: Um não impede o outro.  

* Menstruação e sofrimento: É o que eu senti por muitos anos já que o meu fluxo era intenso. 

Eu não entendia a necessidade da menstuação, para mim tomar um remédio para acabar com o 

fluxo era uma boa solução. Hoje tenho uma visão mais holística do evento que é a menstruação 

e entendo a função, logo não é sofrimento pois equilibra a nossa vida.  O engraçado é que 

atualmente eu sinto alguns efeitos que eu não sentia antes como a cólica, mas mesmo assim 

percebo de forma mais positiva hoje.  
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* Menstruação e sujeira: Já lidei com a menstruação assim, hoje não mais. Vejo como uma 

fonte de vida e também como um fluído tão natural como o suor.  

___________________________________________________________________________ 

 

Participante B: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Sou xxxxxxxxxx, 24 anos, escritora, publicitária e escorpiana. Uma mulher criada por mulheres 

fortes. Uma apaixonada pelos sentimentos e pela arte da vida. Mulher que luta pelos seus 

objetivos para conquistar seus sonhos em um mundo que só desmotiva a cada momento. Meus 

anos de vida me permitiram conhecer várias pessoas e lugares e suas particularidades, mas creio 

que ainda não conheço nada. Sempre é tempo de se reinventar e aprender mais. Acho que seria 

difícil dizer que existe uma luta maior que a cor da pele negra, então não coloco minha cor de 

pele branca como uma luta, mas prezo acima de tudo pela igualdade. Acho abominável quem 

rebaixa ou diminui verdadeiras lutas e mulheres guerreiras e fortes independente de quem são 

ou como são. Não só de mulheres mas de minorias marginalizadas em geral. Por isso não digo 

que, por exemplo, uma pessoa hétera branca deve tenha uma luta nesse sentido que seja maior. 

Mas quando diz respeito ao direito das mulheres em si, sou da opinião de que todas devemos 

nos unir por essa causa. 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 
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Quando menstruei pela primeira vez achei muito especial, significava me tornar mulher e como 

era nova, me senti crescida. Era algo que eu havia gostado de ter acontecido na época. Mas hoje 

em dia eu vejo mais como uma coisa meio chata que acontece todo mês comigo e com todas as 

mulheres. Não é algo que eu goste mais. Acho que mais atrapalha a vida do que qualquer outra 

coisa. 

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente constrangida ao ter 

contato com frases desse tipo?  

Só não me sinto 100% constrangida pelo fato de que infelizmente a sociedade tenta nos 

acostumar com isso desde sempre. De fato existem placas como essa em diversos banheiros e 

você para de dar tanta atenção com o tempo. Mas ao mesmo tempo acho sim desnecessário. É 

como se fosse “um crime” não envolver. E que fosse algo muito errado. Isso sem contar que se 

fossemos comparar esse adesivo com as regras de banheiros masculinos sem dúvidas também 

seria algo bem discrepante para o nosso lado.  

 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Comigo desde a primeira menstruação minha mãe me ensinou como ela descartava seus 

absorventes e assim eu sempre o fiz também. Então nunca parei para pensar exatamente no 

motivo pelo qual o envolvíamos em papel higiênico, mas sempre o fiz e continuo fazendo até 

hoje. Acaba que hoje não me sinto confortável fazendo de outra forma, já virou hábito. 

 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

Para mim é natural, comecei inclusive a ficar cada vez mais confortável com ela após iniciar o 

uso de coletor menstrual. Você tem contato ainda mais direto com seu próprio sangue para fazer 

as higienizações do coletor. Não que eu já não tivesse antes, mas com certeza é mais agora, e 

isso me fez inclusive conhecer um pouco melhor meu próprio corpo. 
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5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sim, com certeza. Principalmente homens. Isso porque nunca tive tanta tpm assim. Mas 

pensando bem, tudo isso faz com que você mesma também comece a se desculpar por seu mau 

humor na tpm de vez em quando, ou pelas coisas que falou. Não sei se ajo certo, mas isso 

também acontece.  

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Esconder não, mas também não fico falando muito. A não ser por exemplo para o meu parceiro 

ou para a minha mãe. Confesso que por um tempo até mesmo a palavra menstruada me causava 

desconforto em falar. Nos ensinam vários termos diferentes como “naqueles dias” ou para falar 

que “desceu” e a gente acaba usando mais que a própria palavra. Não sei se me orgulho muito 

disso também.  

 

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Geralmente levo no bolso da calça, ou seguro na mão. Quando mais nova também via minhas 

amigas os carregando dentro de bolsinhas porque os meninos tiravam sarro, era engraçado para 

eles.  

 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Sim, sempre do mesmo modo desde a primeira menstruação, independente de onde eu esteja. 

 

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Coisas horrendas como se mulher virasse o “cão”, um bicho de outro mundo quando tivesse 

menstruada. Que homens devem manter distância de nós nesse período e como se fosse também 

a pior coisa de todas. Mas o engraçado é que para a maioria deles, nos ver sem a menstruação 

também é o fim do mundo, se é que me entendes. 
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10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Depende de quais homens. Desconhecidos sim, homens mais próximos como amigos ou 

parceiro até que não. Mas familiares por exemplo eu diria que sim também.  

 

11) Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Minha mãe sempre me deu o suporte que eu precisei na época e orientações também. 

Juntamente com os ensinamentos dela, também tiveram os da escola e até da internet, quando 

fui ficando mais velha. 

 

12) Comente os seguintes pontos: 

 

* Menstruação e higienização 

Bom, a higienização da mulher nesse período deve ser feita com ainda mais frequência para 

que não fique assada por exemplo, ou com algum tipo de probleminha ginecológico.  

 

* Menstruação e sexo/prazer 

Alguns homens têm nojo, outros não. É difícil pra mulher saber. Mas acho que o gosto menos 

é da ideia de deixar sangue no lençol por exemplo, ou no homem também no final do sexo. 

Essas coisas me deixam desconfortável mas também não me impedem de fazer. Quando 

acontece, acabo optando por fazer no finalzinho desse período.  

 

* Menstruação e sofrimento 

Nem sempre é tão sofrido assim. Mas a cólica é chata, a incontrolável mudança de humor, 

também. E minhas vontades insaciáveis por doce. Não gosto muito de ser tirada do controle, 
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mas menstruação está longe de ser o pior sofrimento de uma mulher. É parte da vida, não a 

melhor de todas, mas a vida é assim. 

 

* Menstruação e sujeira 

Não a vejo como sujeira. Me sinto desconfortável apenas com sangue de outras pessoas, mas 

isso tem a ver com qualquer “tipo” de sangue. Eu nunca gostei, então seria mais por esse lado.  

___________________________________________________________________________ 

 

Participante C: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Tenho 23 anos, sou branca, heterossexual e de classe média. Porém, desde minha infância fui 

ensinada que os fenótipos pouco dizem sobre as pessoas. Não vejo a menor diferença nas 

pessoas em relação a cor de pele, gênero e, principalmente, orientação sexual devido o meio 

social em que vivo. Apesar de eu ser heterossexual, eu busco muita justiça em relação aos 

direitos iguais de todos em relação a isso e luto contra a homofobia fazendo o meu máximo. 

Também me incomoda muito, é claro, o machismo e tudo que menospreze ou desrespeite as 

mulheres. Acho que a melhor forma de me definir é: alguém que pensa absolutamente tudo o 

que o atual presidente do Brasil pensa: só que ao contrário. 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 
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1) O que a menstruação significa para você? 

Menstruação, para mim, é o resultado de uma “não gravidez”. Como o útero se prepara todo 

os meses para receber um embrião, quando não recebe ele precisa “se livrar” da “caminha” 

que preparou para o bebê.  

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente constrangida ao ter 

contato com frases desse tipo?  

Não me sinto constrangida com frases desse tipo, porém acho que são desnecessárias. 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Não. Eu acho necessário enrolar o próprio absorvente por questão de higiene e porque 

ninguém é “obrigado” a olhar o sangue dos outros.  

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

Para mim é algo menos nojento do que urina e fezes, porque é apenas sangue derivado da 

descamação do endométrio. 

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sim, na verdade até eu faço.  

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Não mesmo. Não há nada de errado, para que esconder?  

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Nunca parei para prestar atenção porque sempre levo a bolsa ao banheiro comigo. 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Sim, exatamente da mesma forma.  

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 
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Que emendar remédio (impedir menstruação) faz mal, incha, engorda, deixa infértil... 

10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Não, se um homem não tiver cabeça para conversar sobre uma coisa tão normal, não serve 

para conversar comigo. 

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Sim, e sempre foi muito tranquilo. Nunca tive medo nem me desesperei quando aconteceu. 

12) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização 

 

Acho que nesse período é importante que a mulher se cuide ainda melhor porque os acúmulos 

de sangue, se não retirados completamente, podem causar odores desagradáveis, entre outras 

coisas ruins.  

* Menstruação e sexo/prazer 

Como no período menstrual é comum se sentir mais dolorida devido minha suspeita de 

endometriose, não me sinto à vontade para qualquer tipo de relação de prazer sexual.  

 

* Menstruação e sofrimento 

A cólica é um sofrimento ligado diretamente à menstruação para mim e devo dizer que impedir 

a menstruação foi a melhor coisa que fiz e que pretendo continuar até o dia que eu quiser 

engravidar.  

 

* Menstruação e sujeira 

A sujeira da menstruação é algo que, se for tratada de forma inadequada, pode provocar 

odores e situações desagradáveis em seus ambientes de descarte, pode até atrair insetos que 
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se atraem por sangue. Acho que enrolar o absorvente é suficiente para evitar todos os 

problemas.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Participante D: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor um 

formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Meu nome é xxxxxxx, tenho 27 anos, sou formado em Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, trabalho na área de formação em uma agência de publicidade. 

Há 3 anos me entendi e me assumi homem transexual bissexual, minha luta é minha história, 

resistir e existir diariamente. De família cristã que não aceitam a transição, enfrento também os 

preconceitos dentro da família que não respeitam minha identidade de gênero. 

Entender-me homem me transformou, e continua me transformando diariamente, ser homem 

tem muitas negativas, o meio cis masculino é tóxico e ser homem trans não ficamos sem a 

possibilidade de ser tal qual, então são dias de aprendizados e aprendizados, entender que ser 

tóxico não nos apetece, que a gente já passa por preconceitos demais para agir da mesma forma 

que outros homens. Minha militância é ter empatia com todas as causas, não usar da minha 

masculinidade para ser escroto, luto de fato pelo “ninguém solta a mão de ninguém”. 

 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 
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1) O que a menstruação significa para você? 

Antigamente era bem tabu falar sobre, por questões da minha criação religiosa, em que 

me foi ensinado que era um momento de impureza do meu corpo, então eu carregava 

esse significado, IMPUREZA. 

Mas depois que pude desenvolver meu conhecimento, percebi que é um momento de 

muitas certezas com seu corpo.  

Quando ainda acontecia o ciclo menstrual comigo entendia que era meu corpo falando 

de dentro pra fora que estava tudo bem lá dentro. Enquanto criado “mulher” tive muitos 

problemas nos ovários e a falta da menstruação era a explicação de que lá dentro não 

estava bem, então quando acontecia, entendia que era meu contato com meu interior 

físico 

. 

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a 

solicitação “Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” O que você pensa 

sobre isso? 

-  

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Era um hábito meu, porém não acho algo extremamente necessário. 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

Não. Pra mim o principal atributo de ser diferente desses fluídos é ela sair pelo local que temos 

orgasmos. Rsrs... 

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sempre tem alguém para fazer piadas com TPM, inclusive já tive a infelicidade de fazer e ser 

conscientizado sobre foi uma dádiva, não é por ser homem trans que tenho que ser escroto. 

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Atualmente devido aos hormônios de testosterona não ocorre o ciclo menstrual comigo. 
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Porém sempre penso nisso pela convivência diária com homens cis que veem a menstruação 

como algo completamente feminino, então provavelmente eu teria vergonha e iria querer 

esconder pra não ser julgado no feminino, já bastam os olhares “diferentes” diariamente. 

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

- 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

- 

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Como fui criado num ambiente completamente religioso, os tabus eram muitos; momento de 

impureza da mulher, não se pode ter relação sexual enquanto menstruada, após o ciclo é 

necessário ainda 3 dias para que o homem toque na mulher, etc. 

10) Você se sente desconfortável em falar com outros homens sobre a menstruação? E com 

outros homens transexuais? 

Eu, como homem trans, não tenho é paciência de conversar sobre menstruação com homens 

cis, a ignorância e falta de informação é TANTA, e não fazem questão de pesquisar e entender 

um corpo que possui um ciclo menstrual. 

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Lembro que quando aconteceu a primeira menstruação me assustei, mas perguntei pra minha 

mãe, ela realmente não falou para mim antes que aquilo aconteceria. A única fala dela quando 

aconteceu foi “então, você virou mulher e vai acontecer isso mensalmente.”. O restante de 

“orientação” tive que escutar na igreja, com um homem cis lá no palco falando.  

12) Como você encara a falta de visibilização das marcas de absorvente, analgésicos, entre 

outras voltadas para a menstruação, em relação aos homens transexuais que menstruam? 

Ainda há muito preconceito com os corpos trans, também há uma crença de que todo homem 

trans deva querer tomar hormônios, mas não é bem assim. Até pq há também homens trans na 

infância ou adolescência que não podem fazer uso da testosterona até chegar a idade certa, ou 
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seja, vai ser um garoto que vai conviver com o ciclo menstrual e não terá formas de lidar com 

isto, visto que sempre os produtos são voltados para mulheres, até mesmo nas embalagens. É 

no mínimo constrangedor.  

13) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização 

* Menstruação e sexo/prazer 

* Menstruação e sofrimento 

* Menstruação e sujeira 

___________________________________________________________________________ 

 

Participante E: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Sou xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tenho 53 anos, contadora e professora universitária. Odeio 

discriminação, preconceito, racismo, desigualdade entre gêneros, para mim pessoas são 

pessoas, merecem as mesmas oportunidades, e serem tratadas com igualdade, não suporto a 

pobreza de espirito de quem se acha uma pessoa melhor que a outra pessoa, falar que o ser 

humano está acima dos outros entes vivos da natureza para mim é um engano, pois a palavra 

humana me remete a um senso de humanidade para com pessoas, e todas as espécies de vida e 

natureza, infelizmente ainda é necessário muita evolução para que realmente possa chamar de 

humanidade as pessoas que habitam esse planeta, que atualmente ao meu ver está passando por 

um certo retrocesso a exemplo do nosso país, que está instaurando uma política de destruir as 

poucas conquistas que custaram vidas e muita lutas. Bom falando como pessoa do sexo 

feminino, que para mim tanto faz, feminino ou não, porque como diz o cantor Pepeu Gomes: 
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“Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino se Deus é menina e menino sou 

masculino e feminino”. Mas o que importa é tirar as vendas e ir à luta para um mundo mais 

justo para as mulheres que sem sombra de dúvidas são pessoas fortes, mas que ainda sofrem 

com as opressões, agressões e o mais grave de tudo – FEMINICIDIOS.  

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 

- Um incômodo. 

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente constrangida ao ter 

contato com frases desse tipo? (Imagens disponíveis no fim deste documento) 

- Não me sinto constrangida, mas acho desnecessário, porque não me importo com sangue 

exposto. Existem coisas que ficam expostas que incomodam muito mais. 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

- Não considero necessário, apesar de que fui orientada desde a adolescência a realizar essa 

prática, então se tornou um hábito. 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

- Sim, apesar do sangue lembrar das dores que, para mim, é um incômodo. 

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

- Inúmeras vezes. 

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

- Já me preocupei em esconder por vergonha. Cheguei a dizer que as cólicas eram renais para 

esconder que o terrível mal-estar eram cólicas menstruais. 
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7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

- Sim, por ter recebido essa orientação para que fosse discreta por se tratar de algo muito íntimo, 

segundo as primas mais velhas. 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

- Sim, por força de hábito. 

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

- Muitos, mas, os que mais me marcaram foram: não poder cortar os cabelos de outra pessoa, 

porque os cabelos não vão crescer e poderão ficar “ruim”; não poder manusear massas, porque 

a mão fica “ruim”; não poder tomar banho na água fria e nem lavar os cabelos, porque o sangue 

pode subir para a cabeça, etc..... 

10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

- Atualmente não, mas, no passado sim e isso foi rompido graças a um de meus irmãos que se 

encarregou de cuidar de mim e das minhas irmãs. Então, ele se preocupava em comprar nossos 

absorventes sem nos constranger e sempre agindo com muita naturalidade. 

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

- Não, só indiretamente através do meu primo que sempre procurava me dar revistas que 

tratavam desse assunto. Então, minhas colegas de escola e eu líamos e discutíamos sobre o 

assunto e as que já tinham alguma experiência me repassavam o que sabiam. Mas, minha mãe 

também conversou comigo quando percebeu que já estava próximo a chegada da menarca, 

então isso me ajudou muito. Minha mãe sempre foi muito aberta para conversar comigo, só que 

isso só aconteceu quando entrei na adolescência.  

12) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização 

Acho necessário a higienização por conta de riscos de infecção, porque o sangue é propício para 

isso, e também por uma questão de conforto. 
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* Menstruação e sexo/prazer 

Não consigo fazer sexo durante a menstruação por conta do incômodo das dores. 

* Menstruação e sofrimento 

Para mim menstruação era sinônimo de sofrimento, até quando fui submetida à histerectomia, 

o que foi um alívio imenso. Não consegui esperar pela menopausa para me livrar desse 

sofrimento. 

* Menstruação e sujeira 

Menstruação não é uma sujeira, é apenas um incômodo por manchar as roupas caso ocorra 

vazamento, e isso é preocupante, porque muitas pessoas acham que é desmazelo por parte de 

quem tem a infelicidade de menstruar e ainda ter que prestar contas para os idiotas de plantão. 

* A ausência da menstruação como indicativo de infertilidade   

Sorte de quem não precisa passar por isso, porque, para mim, infertilidade não é primordial. Se 

quiser ter filhos, pode optar pela adoção com tranquilidade, basta não ser exigente, 

preconceituoso, racista e etc... 

Uma observação que quero deixar sobre a menopausa é que isso não é problema nenhum desde 

que se faça acompanhamento e reposição hormonal, exercícios físicos, como dança, 

caminhadas, musculação, hidroginásticas, e manter uma alimentação saudável, se possível com 

acompanhamento de nutricionistas, tomar sol nos períodos indicados e com proteção adequada 

e sem exageros. 
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IMAGEM 1 

 

IMAGEM 2  

A visualidade abaixo é a mesma representada na imagem anterior. Após um suposto caso de 

estupro no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás denunciado por um estudante 

da Faculdade de Informação e Comunicação em 2016, um grupo de feministas liderou a 

ocupação do prédio da reitoria. Um dos manifestantes, provavelmente uma mulher, escreveu 

sobre um dos adesivos colados na porta de um dos banheiros femininos a seguinte frase: Minha 

menstruação não é suja e não precisa ser escondida.  

Após a retomada das atividades no prédio da reitoria com a saída do grupo, uma das 

colaboradoras tentou retirar o adesivo com a dita frase e, por isso, ele ficou danificado.  

Ao saber desse relato, fique à vontade para contribuir mais com a sua opinião no item número 

2. Você concorda com a manifestante? Se você fosse colaboradora da reitoria da UFG, também 

teria tentado retirar esse protesto? 
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___________________________________________________________________________ 

 

Participante F: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 
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Sou uma mulher, respondo pelo nome de xxxxxxxxxxxxxx. Não luto pela minha cor, mas luto 

por ser mulher. Luta essa que considero recente, na medida em que fui tomando consciência 

sobre mim e o meu corpo. Percebi que não é muito uma escolha, ou você luta, ou você dança 

com o restante, que oprime e não reconhece as diferenças. 

 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 

A menstruação é bagunça. Desregulagem hormonal, instabilidade emocional, enxaqueca e 

muita vontade de comer doce.   

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a 

solicitação “Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente 

constrangida ao ter contato com frases desse tipo? (Imagens disponíveis no fim deste 

documento) 

Não me sinto constrangida, porque é um hábito que criei, desde a primeira menstruação a 

minha mãe me orienta a fazer isso. Só não vejo muito a necessidade de um adesivo cobrando 

esse comportamento e entendo a militância da manifestante. Da mesma forma que não acho 

necessário enrolar no papel o absorvente, não acho necessário jogá-lo aberto na lixeira.  

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para 

evitar que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Não sei se necessariamente envolvê-lo no papel higiênico, mas considero necessário 

enrolá-lo para descartar na lixeira. 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, 

qual atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 
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Da mesma forma que não gosto de ver um papel higiênico aberto sujo de coco, também 

não gosto de ver um absorvente aberto na lixeira. Acho que a diferença maior está na cor e 

estado, como a urina é líquida e quase incolor, você seca no papel, joga no lixo e ele seca 

na lixeira. Já com fezes e menstruação, que são detritos sólidos e com cores, isso gera um 

repúdio maior. 

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sim, já aconteceu muito, especialmente vindo de homens. Hoje em dia não convivo muito 

com homens de forma regular, para identificarem oscilações no comportamento, que possam 

acarretar nessa associação infeliz com a “TPM”. 

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Acho que a minha maior preocupação é tentar esconder de mim mesma. Parte de mim não 

quer acreditar não ter o controle daquela “bagunça” que está acontecendo, de estar muito 

bem e do nada querer chorar muito, sem grandes motivos. Como fico muito sensível nesse 

período, sempre que tomo consciência, alerto as pessoas de convívio próximo, para terem 

mais cuidado comigo. Ou, por me conhecer, procuro me afastar para evitar atritos de ambas 

as partes. 

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Não é uma preocupação que tenho, porque comecei a tomar anticoncepcional muito nova, então 

meu ciclo ficou muito regulado. Por isso, quase nunca não realizo trocas de absorvente que não 

sejam no meu banheiro. Mas é um comportamento que via muito na escola, tinha meninas que 

tinham bolsinhas para guardar o absorvente. 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Sim. 

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Penso que a menstruação é uma das grandes responsáveis pelo rótulo de louca que a mulher 

recebeu ao longo do tempo. É uma desregulagem hormonal que bagunça não só durante o 

período menstrual, mas por grande parte do mês. E é algo que não conseguimos controlar, e 
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está tudo bem. Somos perfeitas com nossas imperfeições, mas nem todo mundo tem a 

sensibilidade de enxergar dessa maneira, principalmente uma sociedade que é machista.  

10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Sim, nunca vou me esquecer um acontecimento do Ensino Médio. Tinha uma menina passando 

mal de cólica e um rapaz disse a seguinte frase: “Se eu fosse mulher, já teria me acostumado 

com essa dor. Vocês sentem todo mês e reclamam todo mês da mesma coisa”. Acho que a 

verdade é que por mais que a ciência ajude a entender o lado biológico, nenhum homem vai 

conseguir tratar esse período com a devida sensibilidade e compreensão. 

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

No dia que menstruei a minha mãe fez basicamente um workshop desde como colocar o 

absorvente, descartar a lavar a calcinha que vazou a menstruação. Hoje em dia, eu mesma vou 

atrás de informações e orientações a respeito de novos métodos: coletor menstrual, calcinha 

absorvente.  

11) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização 

Como transpiro muito, para evitar mal cheiro, preciso ter um cuidado especial no período 

menstrual.  

* Menstruação e sexo/prazer 

Fico muito atiçada no período anterior e durante a menstruação, mas depois é muito sofrido pra 

mim, porque dói muito a penetração, sinto que estou inchada por dentro.  

* Menstruação e sofrimento 

Tenho enxaqueca no período menstrual, então acabo sofrendo bastante. 

* Menstruação e sujeira 

Tenho sim um pouco de nojo e ainda considero o fluído como sujeira. Mas estou tentando me 

descontruir e utilizar o coletor menstrual tem sido ótimo para isso.   

* A ausência da menstruação como indicativo de infertilidade   
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Não tenho nada a comentar. 

IMAGEM 1 

 

IMAGEM 2  

A visualidade abaixo é a mesma representada na imagem anterior. Após um suposto caso de 

estupro no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás denunciado por um estudante 

da Faculdade de Informação e Comunicação em 2016, um grupo de feministas liderou a 

ocupação do prédio da reitoria. Um dos manifestantes, provavelmente uma mulher, escreveu 

sobre um dos adesivos colados na porta de um dos banheiros femininos a seguinte frase: Minha 

menstruação não é suja e não precisa ser escondida.  

Após a retomada das atividades no prédio da reitoria com a saída do grupo, uma das 

colaboradoras tentou retirar o adesivo com a dita frase e, por isso, ele ficou danificado.  
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Ao saber desse relato, fique à vontade para contribuir mais com a sua opinião no item número 

2. Você concorda com a manifestante? Se você fosse colaboradora da reitoria da UFG, também 

teria tentado retirar esse protesto? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Participante G: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 
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experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Sou uma mulher de 24 anos, branca, hétero sexual, formada em psicologia, família de classe 

média, venho de uma família de esquerda, onde todos nós lutamos por igualdade, seja ela qual 

for, então apoiamos a luta feminista, LGBTQ+, cotas raciais, entre outras, independente de eu 

não estar inclusa em alguns desses grupos, eu acho que é minha obrigação lutar por igualdade, 

e acredito que isso, eu construí dentro de mim por influência da minha família e do meio em 

que convivo, minhas amizades tem a mesma forma de pensar que eu, apesar de sempre ter 

estudado em escolas/universidade particulares, as pessoas que convivi sempre se colocaram no 

lugar do próximo. 

 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 

Significa ser mulher, fertilidade, saúde. 

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente constrangida ao ter 

contato com frases desse tipo? (Imagens disponíveis no fim deste documento) 

Constrangida não, mas me sinto incomodada, pois é como se fosse algo proibido um absorvente 

exposto, sendo que é algo natural do corpo feminino. 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Não acho necessário. 

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 
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Os outros fluídos são excretas, resíduos que o corpo não precisa, a menstruação expele o sangue 

que foi utilizado pelo útero na  preparação para  uma possível gravidez. 

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sempre acontece. 

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Não me preocupo, sempre falei abertamente sobre isso. 

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Não me preocupo em mostrar que estou carregando um absorvente, pois é um processo natural 

do corpo feminino. 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Sim, da mesma forma. 

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Que menstruação é nojento, que antigamente, quando as mulheres menstruavam o pai não 

poderia saber (nenhuma figura masculina, na verdade), que não se pode ter relação sexual 

durante a menstruação porque os homens não gostam, que não pode lavar o cabelo, pisar 

descalço no chão, ou comer alimentos com limão durante o período menstrual. 

10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Não me sinto desconfortável. 

11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Recebi sim, minha mãe sempre me orientou desde pequena. 

12) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização 
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A sociedade vê menstruação como algo nojento, como sujeira, como se tivesse que ser 

escondido, sem aparentar nenhum resquício de sangue. 

* Menstruação e sexo/prazer 

Algumas pessoas dizem sentir mais excitada no período menstrual, outras que tem vergonha de 

fazer sexo nesse período, eu particularmente, sinto dor, então evito por esse motivo. 

* Menstruação e sofrimento 

A maioria das mulheres do meu convívio associam menstruação com sofrimento, a maioria 

delas dizem ter vontade de parar de menstruar, por causa da “sujeira”, dor, “vergonha”, entre 

outros aspectos. 

* Menstruação e sujeira 

Eu não vejo assim, como eu disse, vejo como algo natural do corpo feminino, mas infelizmente, 

a maioria das pessoas associam menstruação como sujeira. 

* A ausência da menstruação como indicativo de infertilidade  

É a informação que é passada para nós pelos médicos, e fontes televisivas. 
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IMAGEM 1 

 

IMAGEM 2  

A visualidade abaixo é a mesma representada na imagem anterior. Após um suposto caso de 

estupro no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás denunciado por um estudante 

da Faculdade de Informação e Comunicação em 2016, um grupo de feministas liderou a 

ocupação do prédio da reitoria. Um dos manifestantes, provavelmente uma mulher, escreveu 

sobre um dos adesivos colados na porta de um dos banheiros femininos a seguinte frase: Minha 

menstruação não é suja e não precisa ser escondida.  

Após a retomada das atividades no prédio da reitoria com a saída do grupo, uma das 

colaboradoras tentou retirar o adesivo com a dita frase e, por isso, ele ficou danificado.  

Ao saber desse relato, fique à vontade para contribuir mais com a sua opinião no item número 

2. Você concorda com a manifestante? Se você fosse colaboradora da reitoria da UFG, também 

teria tentado retirar esse protesto? 
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Eu concordo com a manifestante, menstruação não é sujeira e não deveríamos ser condicionadas 

a pensar isso ou a agir como se fosse, e se eu fosse colaboradora da reitoria eu não teria tentado 

retirar o protesto, eu teria apoiado o protesto. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Participante H: 

 

DECLARAÇÕES PESSOAIS 

Esta entrevista é parte de uma pesquisa interssecional, o que indica a sua intenção de abranger 

mulheres de diferentes tipos de classe social, cor, idade e orientação sexual. Ao invés de propor 

um formulário que possa ser preenchido com um “x”, creio que é mais viável deixar um espaço 

para você contar a sua história (de forma breve ou longa, como preferir). Quem é você? Quais 

experimentações seus anos de vida permitiram? A cor da sua pele também faz parte da sua luta? 

Enfim, essa pesquisa é para você SER. Sinta-se à vontade: 

Sou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tenho 33 anos e sou jornalista (apesar de ter outras formações, 

como na área do Turismo). Os primeiros passos da minha carreira como jornalista foram na 

Assessoria de Comunicação da UFG.  

 

PERGUNTAS 

Abaixo estão listadas as perguntas que irão nortear minhas buscas. No entanto, você não precisa 

responder todas. Da mesma forma que no tópico anterior, o importante é se sentir bem para 

abordarmos assuntos que ainda são delicados no meio em que vivemos. Vamos lá? 

1) O que a menstruação significa para você? 

Menstruação, para mim, é alteração fisiológica transformada em tabu pela ignorância humana 

histórica. Não tenho menstruação, mas antes de descobrir que não tinha útero, ainda 

adolescente, tinha muito medo que ela “descesse” enquanto estivesse em sala de aula e 

manchasse a roupa. Isso seria motivo de risos e gozações por um bom tempo pelos colegas, 

mais uma prova de que um fluído corporal, algo que deveria ser tratado de forma natural, passou 

a ser considerado como uma aberração.   

2) No banheiro da reitoria da Universidade Federal de Goiás há um adesivo que faz a solicitação 

“Lembrou de envolver o absorvente no papel higiênico?” Você se sente constrangida ao ter 

contato com frases desse tipo? (Imagens disponíveis no fim deste documento) 
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Sim, ninguém se preocupa em envolver o papel higiênico sujo de cocô, então por que fazer isso 

com absorvente? 

3) Você considera necessário esconder o absorvente envolvido no papel higiênico para evitar 

que outras pessoas vejam seu sangue no lixo? 

Não, o sangue advindo da menstruação não é diferente daquele que sai de qualquer outra parte 

do corpo.  

4) Para você, a menstruação é como outro fluído qualquer (como a urina e fezes)? Se não, qual 

atributo faz com que você a diferencie de outros fluídos? 

Sim, é como outro fluído qualquer.  

5) Alguém já fez piadas que envolvam a “TPM” perto de você? 

Sim, várias vezes.  

6) Você se preocupa em esconder o fato de estar passando pelo período menstrual? 

Não menstruo, mas felizmente vejo cada vez mais meninas tratando o período de forma normal, 

como deveria ser.  

7) Você se preocupa em carregar o absorvente escondido até o banheiro para fazer a troca? 

Não menstruo, mas felizmente vejo cada vez mais meninas tratando o período de forma normal, 

como deveria ser. 

8) Em sua casa, você descarta o absorvente do mesmo modo que descarta nos banheiros 

públicos? 

Não uso absorventes.  

9) Quais tabus você já ouviu sobre a menstruação? 

Não deixar a saia/calça/short sujos de sangue, tratar a TPM de forma pejorativa, pais ou 

responsáveis que ainda não consegue falar do assunto com suas filhas ou tuteladas.  

10) Você se sente desconfortável em falar com homens sobre a menstruação? 

Antes, sim, mas hoje acho o assunto normal como qualquer outro.  
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11)Durante a sua infância até a adolescência você recebeu algum tipo de orientação em relação 

a esse acontecimento? 

Sim, sempre.  

12) Comente os seguintes pontos: 

* Menstruação e higienização: a higienização da menstruação deve ser feita assim como nas 

demais partes do corpo, nada de especial por ser período menstrual  

* Menstruação e sexo/prazer: um não deve impedir o outro 

* Menstruação e sofrimento: nunca senti cólicas menstruais, mas vejo que meninas próximas 

sentindo dores horríveis.  

* Menstruação e sujeira: impuseram o uso do absorvente, então não podem reclamar de sujeira 

* A ausência da menstruação como indicativo de infertilidade: no meu caso, foi o primeiro sinal 

rsrsrs  

Apesar de que, ainda que eu não tenha útero, possuo ovários. Logo, a ausência da menstruação 

me pareceu, num primeiro momento, que eu seria infértil. No entanto, ao me consultar, o 

médico me informou que eu poderia usar os meus ovários, caso fizesse questão de ter um filho 

biológico.  
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IMAGEM 1 

 

 

IMAGEM 2  

A visualidade abaixo é a mesma representada na imagem anterior. Após um suposto caso de 

estupro no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás denunciado por um estudante 

da Faculdade de Informação e Comunicação em 2016, um grupo de feministas liderou a 

ocupação do prédio da reitoria. Um dos manifestantes, provavelmente uma mulher, escreveu 

sobre um dos adesivos colados na porta de um dos banheiros femininos a seguinte frase: Minha 

menstruação não é suja e não precisa ser escondida.  

Após a retomada das atividades no prédio da reitoria com a saída do grupo, uma das 

colaboradoras tentou retirar o adesivo com a dita frase e, por isso, ele ficou danificado.  
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Ao saber desse relato, fique à vontade para contribuir mais com a sua opinião no item número 

2. Você concorda com a manifestante? Se você fosse colaboradora da reitoria da UFG, também 

teria tentado retirar esse protesto? 

 

 


