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Aos corpos negros, trans, femininos, gays, lésbicos, gordos, indígenas.

A todos aqueles que viveram e vivem na fronteira.

Aos corpos que resistem existindo.





“No escrever coloco ordem no mundo,  
coloco uma alça para poder segurá-lo”

Gloria Anzaldúa
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APRESENTAÇÃO

Lilian Marta Grisolio 

Jorge Luiz da Silva Alves 

Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto

Normalmente, usamos este espaço para celebrar a realização desta 
coletânea, que priorizando o pensamento histórico crítico, lançou-se 
no desafio de combater o obscurantismo e o retrocesso que se abateu 
sobre a sociedade nesse começo do século XXI. Exaltamos as conquis-
tas da ciência e do pensamento livre, ressaltando como a proposta 
deste livro constitui um importante marco da produção acadêmica 
que privilegia temas como sexualidade, negritude, gênero, diversida-
de cultural, identidade, entre outros. Destacamos o feito de nossas/os 
pesquisadoras/es convidadas/os que aceitaram prontamente o convi-
te, produzindo seus textos em tempo recorde, pois compreendem a 
urgência dos debates aqui propostos na atual conjuntura.

Apesar da legitimidade, lamentavelmente não podemos (nem que-
remos) comemorar. No momento em que essa obra foi pensada e or-
ganizada por nós, eclodiu a mais grave emergência de saúde pública 
de nosso tempo: a pandemia de COVID-19, e com ela, uma profun-
da intensificação dos problemas econômicos, sociais e políticos, bem 
como de todas as desigualdades já latentes em nossa sociedade.

No cenário internacional, já presenciávamos um aprofundamen-
to da crise do capital, revigoramento, rearticulação e publicização 
de ideias (e práticas) de grupos de direita e extremistas. O aumento 
da crise migratória no mundo é notório. Não se assistia um volu-
me tão extraordinário de pessoas forçadas a se deslocar, vítimas da 
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guerra, fome ou outras violências, desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial.

No Brasil não é diferente. Vivenciamos um triste episódio da nos-
sa história. Não apenas em decorrência da pandemia - que marca e 
altera as vidas de milhares de pessoas - como também pelo descaso e 
consequências de uma política pública que virou às costas para o so-
frimento humano. No país de Jair Bolsonaro, nossa jovem democra-
cia se viu atacada de todas as formas, e certamente a mais visível delas 
é o revigoramento de todos os tipos de preconceitos, discriminações 
e violências.

A morte ronda nossas vidas. Morte das nossas florestas, mortes de 
populações indígenas e quilombolas, morte da comunidade LGBT-
QIA+, morte de meninos pretos, morte de mulheres em isolamen-
to, morte pela COVID-19, morte pela fome, morte pela indiferença, 
morte pela invisibilidade.

Numa conjuntura tão cruel, preferimos usar este espaço para nos-
sa indignação em forma de reflexões. A ocasião não permite celebra-
ções, exige um trabalho árduo em nome da resistência e existência 
de milhares de pessoas. A reunião das/os pesquisadoras/es desta co-
letânea, representa o fruto de intensa atuação acadêmica dentro da 
Universidade Federal de Catalão e da circularidade, própria da opera-
ção historiográfica, destas produções sobre gênero e sexualidade em 
outros espaços.

A ciência histórica, inventada no século XIX, a partir dos brados 
positivistas destacou-se dentro das demais disciplinas por estar vin-
culada a um compromisso político e social. Embora a forma, as me-
todologias e a própria concepção sobre o conceito história seja um 
território de disputa, é possível afirmar que em tempos de negacionis-
mos a ciência histórica têm se consolidado como um espaço de escri-
ta a contrapelo que desestabiliza as noções de moral historicamente 
consolidados como natural, saudável e a-histórico.
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Na atualidade, temos vivenciado um contexto marcado por um 
neoconservadorismo que avança em variadas frentes ao redor do 
globo e que possui raízes profundas no legado racista, misógino, 
eurocêntrico e colonial do ocidente. No entanto, sabemos que nas 
relações engendradas pelo poder, as forças não são apenas aplicadas 
sobre superfícies inertes, mas que também respondem à força aplica-
da contra elas. Nesse sentido, a história tem sido um campo de bata-
lhas amazônicas pela construção de narrativas outras, isso graças as 
produções baseadas nos marcadores sociais que se interseccionam na 
constituição de sujeitas, objetos e abjetas.

A História é um campo científico em constante construção. As 
mudanças históricas e seus personagens têm a partir do regime de-
mocrático de direito, angariado cada vez mais diversidade. Hoje, os 
debates sobre o racismo, feminismos, e ativismos LGBTQIA+ tem 
conquistado um espaço fundamental na ampliação, confirmação e 
fortificação da democracia brasileira. É neste sentido que nos propo-
mos a partir dos marcadores do gênero e das sexualidades compreen-
der as dinâmicas de poder que têm perpetuado e reformulado as desi-
gualdades de gênero e das sexualidades dissidentes.

No Brasil este trabalho foi iniciado nos anos 80 do último século, 
e tem adentrado nas universidades públicas através de centros de pes-
quisas em gênero em campos próximos da História, como é o caso da 
sociologia e antropologia, áreas do conhecimento pioneiras no deba-
te. Como o global, nacional, regional e local se entrecruzam na cons-
trução de diferentes experiências históricas, o Mestrado Profissional 
em História da Universidade Federal de Catalão, é também parte des-
ta consolidação da escrita a contrapelo.

Nesse sentido, optamos por dividir a coletânea em duas partes. Na 
Parte I (RE)pensando o gênero, contamos com as contribuições de 
quatro pesquisadoras/es.

Janaína Ferreira dos Santos da Silva abre a seção com texto “Diacui-
zinha: os (des)usos de uma identidade mestiça” que apresenta a trajetória 
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de Diacuí Câmara Cunha, filha única da indígena kalapálo Diacuí 
Canualo Aiwute e do sertanista gaúcho Ayres Câmara Cunha, casal 
inter-étnico que gerou debates políticos e sociais nos anos 50. Assim, 
a autora parte de três fontes principais: as revistas “O Cruzeiro” e “A 
Revista da Semana” e o livro “Entre os índios do Xingu: a verdadeira 
história de Diacuí”, escrito por Ayres Câmara Cunha, para analisar as 
representações sobre Diacuizinha, em junção aos discursos sobre a 
mesma nesses documentos, e examina as interpretações e caracteri-
zações que a identidade mestiça remetia no contexto espaço-tempo-
ral do Brasil entre 1950-1960.

Em seguida Ana Carolina Eiras Coelho Soares e Vanessa Clemente 
Cardoso, com o texto “Maternidades e relações de gênero: história, femi-
nismos e narrativas contemporâneas”, analisam as maneiras pelas quais 
os ativismos feministas voltaram-se, contemporaneamente, para as 
discussões sobre as desigualdades específicas ligadas ao exercício das 
maternidades. Partindo da noção de que o maternar é plural, diverso 
e interseccionado pelas condições de existência das mães. Portanto, 
trata-se de mulheres que vivenciam realidades diversas, acirradas pe-
las arenas de disputas de espaços políticos entre os gêneros, em diver-
sas esferas da sociedade. Dessa maneira, as autoras buscam perceber 
como as mães incorporam novas pautas dos feminismos contempo-
râneos e como esses ativismos buscam espaços e reconhecimento, em 
especial, no ambiente acadêmico.

O texto de Jorge Luiz da Silva Alves, intitulado “Masculinidades, 
identidade e consumo: a metrossexualidade entre a subalternidade e a hege-
monia”, busca fomentar o debate sobre as masculinidades e suas inte-
rações internas. Partindo dos pressupostos dos Estudos de Gênero e 
dos estudos que englobam as masculinidades, se busca perceber de 
maneira mais profunda, como as relações entre o modelo de mas-
culinidade hegemônica e os modelos subalternos se dão na prática, 
para além de uma relação pautada apenas na opressão. Para tanto a/o 
autora/o parte de uma suposta “crise masculina”, crise esta que teria 
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gerado um “Novo Homem” uma nova possibilidade de vivenciar a 
masculinidade na contemporaneidade. Nesse sentido, é proposto que 
a metrossexualidade seja percebida atuando no espectro da dinâmica 
interna das masculinidades, se constituindo como um modelo possí-
vel de hegemonia.

Encerrando a parte I temos a contribuição de Dânia Rabelo, Anne 
Caroline Fernandes Alves, Thiago Henrique Costa Silva e Luciana 
Ramos Jordão com o artigo “Direito a ter direitos: mulheres trans e o al-
cance da Lei – 11.340/2006” cruzando o direito e a história para recupe-
rar um processo recente dentro da construção histórica de consolida-
ção da cidadania trans no Brasil. Para investigar e compreender estes 
elementos as autoras e o autor investigam as impossibilidades e invi-
sibilidades da incorporação das mulheres trans na Lei 11.340/2006, a 
Lei Maria da Penha.

A proposta da Parte II – Tensões, Política e Resistência é efetuar 
um diálogo entre os estudos de gênero, sexualidades e os movimen-
tos sociais como o feminismo e a militância LGBTQIA+. Nestes tem-
pos autoritários Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto volta seus 
olhos para a produção militante homossexual dos anos 70 e 80 do 
último século na Argentina e no Brasil. Em “Lampião da Esquina e So-
mos: movimentos homossexuais no Brasil e Argentina em tempos de fúria 
(1973-1981)”, o historiador reflete sobre o processo de formação des-
tes movimentos ao Sul. Além de fornecer um breve histórico desta 
experiência militante, o historiador apresenta a categoria regime de 
formação de mesmo sexo cunhada por Peter Drucker (2015) em um 
esforço analítico de compreender as identidades homossexuais mas-
culinas em disputa naquele período.

No segundo capítulo temos o trabalho de Marcos Vinícius da Silva 
e Lilian Marta Grisolio, intitulado “Corpos em movimento: a representa-
ção de mulheres e LGBTQAI+ em produções audiovisuais”. O artigo pro-
põe discutir conceitos como gênero, feminismo, lesbianismo, racismo 
e homofobia a partir de expressões artísticas de resistência, na música 
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nacional e por meio de personagens ficcionais de séries de TV e cine-
ma. Vivemos em um contexto histórico de claro ataque à democracia 
e aos direitos humanos, com o fortalecimento do neoconservadoris-
mo. O feminicídio e a homofobia, assim como outras violências de 
gênero, são marcas visíveis do nosso tempo.

Estas violências ganham, ainda, maior historicidade quando em 
“Os feminismos sob suspeita: controle e vigilância durante a Ditadura Mili-
tar brasileira (1979-1985)”, a historiadora Sarah Pinho da Silva analisa a 
ação institucional dos órgãos de vigilância e informação da ditadura. 
Órgãos como o Sistema Nacional de Informações, e as agências es-
taduais vinculadas a ele, que registraram e produziram massiva do-
cumentação sobre organizações de esquerda, dentre elas os grupos 
feministas. Com base na documentação do Fundo SNI, Sarah Pinho 
volta sua reflexão sobre as formas de vigilância exercida sobre estas 
organizações feministas no período ditatorial.

Em diálogo com os anos autoritários, Henrique Cintra Santos em 
“Superando Stonewall: Rosa von Praunheim e a intensificação de movimen-
tos homossexuais na Alemanha dividida” investiga a trajetória do mo-
vimento homossexual liberacionista no contexto de uma Alemanha 
mergulhada na Guerra Fria. Em seu capítulo, o autor efetua um giro 
decolonial na própria história oficial dos movimentos homossexuais, 
ao dialogar sobre apagamentos sensíveis que interconectam outras 
experiências para além de Stonewall. Cintra, fornece uma análise so-
bre os movimentos emergentes nas duas Alemanhas e evidencia não 
só a pluralidade, como também formas distintas de compreender e 
elaborar discursos em um contexto marcado pelo Muro de Berlim, 
mas também por possibilidades de diálogo e troca que se dão pelas 
margens e limites das estruturas.

Esperamos que essa coletânea contribua com os temas do pre-
sente e que os debates sejam amplificados e problematizados, e por 
fim, que se estabeleça mais diálogos e afetos no circuito acadêmico 
brasileiro. O desafio de aliar os debates sobre gênero e sexualidade 



23

por meio de pontes estabelecidas entre corpos em aliança, cumprido 
pelas discussões aqui presentes, se faz uma constante em nossa socie-
dade, todavia, atualmente se apresenta como defesa e resistência para 
nossas existências.

Que a leitura seja instigante e inspiradora!





P A R T E  I

(Re)pensando  
o gênero
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DIACUIZINHA: OS (DES)USOS DE 
UMA IDENTIDADE MESTIÇA

Janaina Ferreira dos Santos da Silva

Introdução

Este trabalho envolve temas atuais e importantes para História ao 
propor como objetivo a análise da narrativa histórica que tem como su-
jeita uma mulher indígena mestiça no Brasil na década de 1950 e 1960. 
Parte da compreensão de que a escolha dos objetos de estudo é um ato 
político, social e nada neutro. Desta forma, parto de questões que parti-
cularmente busco descobrir e analisar, e que, de alguma forma, tocam e 
fazem parte das memórias individuais e coletivas. Assim, buscamos en-
tender o lugar social de Diacuizinha enquanto mulher indígena mestiça, 
analisando as questões que enfrentou diante deste marcador social. Iden-
tifico como fundamental o estudo dos grupos sociais marginalizados ao 
longo da história do Brasil no século XX, dedicando-se a visibilizar tais 
enredos e narrar historicamente suas trajetórias e conflitos identitários.

Esse artigo tem como objeto de estudo as representações feitas so-
bre Diacuizinha presentes no livro “Entre os índios do Xingu: a verda-
deira história de Diacuí”, de 1960 e escrito por Ayres Câmara Cunha, 
e em duas das principais revistas brasileiras do século XX: “O Cruzei-
ro” e “A Revista da Semana”. Serão utilizadas as seguintes reporta-
gens: Diacuí é uma menina feliz de “O Cruzeiro”, Diacuí morreu e viveu 
feliz de “A Revista da Semana” e Abandonada pelo Branco morreu Diacuí, 
também de “O Cruzeiro”.
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Dessa maneira, buscaremos entendê-las conjuntamente, de ma-
neira que possamos identificar estas representações como pertencen-
tes à uma dinâmica dos imaginários sociais atrelados aos mestiços no 
século XX brasileiro. Embasando-se no prisma das contemplações 
teóricas da História Cultural, serão aplicados alguns dos conceitos 
dessa matriz como alicerces para a construção desta narrativa histó-
rica; enquanto, metodologicamente, a sistematização de análises de 
discurso será o arcabouço técnico deste trabalho. A delimitação do 
recorte espaço-temporal é do contexto compreendido nos anos de 
1950 e 1960, acompanhando os anos em que as fontes históricas se 
concentraram em representar Diacuizinha. Me proponho a trazer 
Diacuizinha como alguém cuja trajetória dialoga conjuntamente com 
as questões políticas, culturais e sociais do país; sendo, portanto, parte 
integrante do todo e que tem suas subjetividades em relação ao gru-
po social ao qual pertencia, o que tem novamente uma ligação com 
a forma como a sociedade a via. Trago para uma análise histórica o 
enredo de uma indígena mestiça nos anos de 1950 e 1960 na capital 
federal, a cidade do Rio de Janeiro, para entendê-la dentro da socieda-
de na qual estava inserida, identificando-a como uma agente ativa em 
sua própria história e no enredo nacional.

Mas quem foi Diacuizinha? Seu nome traz uma referência ao 
nome de sua mãe, como bagagem hereditária o enlace entre a indí-
gena kalapálo Diacuí Canualo Aiwute e o sertanista Ayres Câmara 
Cunha na década de 1952. Filha única do casal, nasceu em 1953 como 
fruto do “amor” aplaudido e defendido pela população civil carioca, 
trazendo um final feliz construído para o enredo que comoveu social-
mente diante dos empecilhos da realização de um casamento civil e 
religioso de uma indígena com um gaúcho1. Logo após o casamento, 

1. SILVA, Janaina Ferreira dos Santos da. O espetáculo em nome do amor: Diacuí, Ayres e 
a Igreja da Candelária. In: Anais da XVIII Semana de História da UFG: História & Resistên-
cia: A Formação das Historiadoras e dos Historiadores. Goiânia: Universidade Federal de 
Goiás, 2019.
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Diacuí engravidou e poucos meses depois morreu no parto daquela 
que se tornou sua única filha, também chamada Diacuí por escolha 
de seu pai em homenagem à mãe, mas comumente chamada pelo di-
minutivo. Após o falecimento da mãe Diacuí, houve uma lacuna refe-
rente ao que aconteceu com Ayres e Diacuizinha, além de um esque-
cimento sobre um enredo que movimentou o país e seu cotidiano.

Almejo com este estudo buscar Diacuizinha no tempo. Mais do 
que entendê-la como apenas parte da história de seus pais, anseio 
compreender, antes de tudo, a sua recepção pela população civil 
como uma mestiça indígena, investigando seu lugar social naquela 
sociedade e sua colocação simbolicamente entre dois mundos: o oci-
dental cristão de seu pai e o indígena nativo de sua mãe. Busca-se ana-
lisar as questões que envolvem a subjetividade referente a sua marca-
ção social popularmente intitulada como cabocla, descente de uma 
indígena com um branco.

De Uacapu à Diacuizinha: (im)possibilidades de uma identida-
de mestiça

Mesmo tendo recebido o nome Uacapú das indígenas que fizeram 
o parto que gerou seu nascimento, Ayres decidiu alterá-lo como for-
ma de homenagear a mãe da menina. Após a narração do falecimen-
to de Diacuí, Ayres dedicou-se a finalizar sua biografia nas explicações 
dos motivos de ter deixado a aldeia dos Kalapálo e um tópico intitula-
do “Diacuí: a filha do sertanista”, em que narrou, brevemente, o que 
aconteceu com a menina nascida até os anos de 1960, data de publi-
cação do livro. Proporcionalmente, Diacuizinha2 teve uma pequena 
parte do livro sobre sua vida, em comparação com as diversas páginas 
dedicadas a ele mesmo, à indígena Diacuí e ao enlace do casal.

2. Como forma de diferenciar a indígena Diacuí Canualo Aiwute de sua filha, Diacuí Câma-
ra Cunha, Ayres e os veículos cariocas se referiam à mais nova como “Diaucuizinha”. Assim, 
este apelido também foi adotado pela autora deste trabalho.
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Após os tristes acontecimentos, o pai decidiu deixar os Kalapálo 
mas manteve-se trabalhando para os órgãos governamentais, o que 
o possibilitou que retornasse para Uruguaiana e viajasse constante-
mente para visitar as aldeias indígenas. Conforme expôs em: “Por 
conseguinte, profundamente desgostoso pelo passamento de minha 
estremosa esposa, abandono as selvas, definitivamente, e regresso à 
Civilização (...) trazendo nos braços minha querida filha Diacuízinha, 
cuja felicidade é a maior inspiração de seu pai!”3, Diacuízinha foi le-
vada ainda bebê para Uruguaiana para morar com a família paterna, 
distanciando-se de seu parentesco indígena.

Enquanto a família paterna nutria Diacuizinha, matava a existên-
cia de Uacapú. Parece irônico, mas é muito significativa a mudança 
do nome da menina por parte de Ayres. Isolando o lado sensível de 
homenagear a esposa falecida, há algo a mais vinculado a isto. Ua-
capú foi o nome dado pelas parteiras indígenas, segundo narrou o 
pai, sendo uma homenagem à uma avó da criança, mantendo a tra-
dição dos nomes das novas gerações terem ligação com os nomes 
dos antepassados. Assim, esta nomenclatura representa uma tradição 
Kalapálo, a conexão da criança com aquele povo e o pertencimento 
desta como alguém que fazia parte daquele grupo social.

No Sul, a menina teve uma rede de apoio para cuidá-la, especial-
mente a mãe de Ayres, Dona Honorina, que teve um papel funda-
mental na criação da menina. O autor explicou que “Em sua compa-
nhia [Dona Honorina] moramos nós, isto é, meu irmão Arnóbio, eu 
e a pequena Diacuí. Por conseguinte, o nosso lar é composto de qua-
tro pessoas, apenas, sendo que Diacuizinha faz barulho por duas ou 
mais crianças juntas.”4. Devido as constantes viagens profissionais por 
Mato Grosso e Xingu, Ayres não conseguia dedicar-se a filha 

3. CUNHA, Ayres Camara. Entre os índios do Xingu: a verdadeira história de Diacuí. São 
Paulo: Livraria Exposição do livro, 1960. P. 250.
4. CUNHA, Ayres Camara. Entre os índios do Xingu: a verdadeira história de Diacuí. São 
Paulo: Livraria Exposição do livro, 1960. P. 252.
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integralmente, o que foi transferido para a avó da criança, que nas 
palavras do próprio: “(...) eu, por minha vez, também raramente me 
encontro ao lado de mamãe e de minha filha. (...) É por isso que ma-
mãe vive, as mais vezes, sozinha com Diacuí.”5. Ainda segundo Ayres, 
Diacuizinha chamava sua avó de mãe por tê-la como uma referência 
materna diante da ausência da mãe biológica.

A mãe de Ayres assumiu tal função diante da inabilidade daquele 
para exercer um papel que, socialmente, esteve ancorado no papel 
social das mulheres e nas concepções diferentes associadas ao papel 
do homem para com a família6. Assim, enquanto Ayres explicou que 
manteve-se trabalhando e sustentando a casa financeiramente, estru-
turou sua representação enquanto homem que estava exercendo o 
seu papel de provedor do lar; enquanto sua mãe, Dona Honorina, 
foi representada desempenhando o papel social relacionado as atri-
buições das mulheres, a partir da ausência de Diacuí para exercer o 
papel da maternidade.

Quando pensamos nesse deslocamento de responsabilidades e 
cuidado em relação à Diacuizinha, entramos no contexto do Brasil 
em meados do século XX, em que o papel feminino era direcionado 
ao ambiente doméstico e essencialmente do cuidado com os filhos, o 
esposo e o lar. Na ausência de Diacuí como mãe, uma outra figura fe-
minina tomou para si a responsabilidade que era uma marca social do 
sexo feminino no período, tendo em vista que se tratava do esperado 
para o cotidiano ideal para as mulheres7. Cuidar e educar Diacuízinha 

5. CUNHA, loc. cit.
6. Dialogando com Denise Sant’Anna (2013), o papel do homem na Belle Époque esteve 
vinculado a virilidade, coragem e sustento da família, sendo este opostamente proporcio-
nal ao papel da mulher socialmente, enquanto esposa e cuidadora dos filhos. Ver mais em: 
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. Masculinidade e virilidade entre a Belle Époque e a repú-
blica. In: DEL PRIORI, Mary; AMANTINO, Marcia. História dos homens no Brasil. 1. Ed., 
São Paulo: Editora Unesp, 2013.
7. Dialogando com Maria Lúcia Mott e Marina Maluf  (1998) o cotidiano feminino no século 
XX era constituído no meio domiciliar, pertencendo a tríade mãe, esposa e dona de casa. 
Ver mais em: MALUF, Marina. MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: 
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era uma função que estava associada ao papel feminino na sociedade 
brasileira, sendo as mulheres as responsáveis pela aprendizagem dos 
costumes e comportamentos adequados às moçoilas burguesas, bran-
cas e urbanas. Diacuizinha, como uma menina referente ao seu tem-
po e espaço inseridos, foi educada por alguém que pudesse orientá-la 
e ensiná-la os costumes referentes às mulheres na sociedade brasilei-
ra, de acordo com os papeis sociais propostos ao seu sexo.

Descrevendo-a como “Em suma: é uma criaturinha irrequieta que, 
ao meu ver, herdara do sangue indígena o temperamento altivo e 
arrebatado.”8, Ayres estruturou uma narrativa em que dedicou-se a 
retratar a educação ocidental e urbana que menina vinha recebendo 
desde o seu início de vida, trazendo a figura de Dona Honorina, a avó 
da criança, como a educadora que ensinava os bons modos e costu-
mes associados ao papel feminino na sociedade brasileira do século 
XX para a jovem. A partir dessa fala de Anzaldúa (2005), analisemos o 
trecho a seguir.

Finalmente, que educação daremos à pequena Diacuí? Antes de tudo, 

dar-lhe-emos uma educação cristã. Inteiramente católica. A menina já fre-

quenta o Jardim da Infância. E no próximo ano, ou seja, em 1961, será 

internada num colégio de freiras, no de Nossa Senhora de Horto, em Uru-

guaiana, onde permanecerá até completar o curso ginasial. Depois disso, 

veremos, então, o novo caminho pelo qual conduziremos a menina, a fim 

de fazê-la feliz durante a tormentosa jornada da existência. Até lá, Deus te 

abençoe, minha dileta filha Diacuízinha! (CUNHA, 1960. P. 256).

A questão da educação de Diacuizinha nos moldes de costumes 
das meninas brancas burguesas brasileiras também recebeu o caráter 

SEVCENKO, Nicolau (org). História da Vida Privada no Brasil. v. 3. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. cap. 5. p. 376-42.
8. CUNHA, Ayres Camara. Entre os índios do Xingu: a verdadeira história de Diacuí. São 
Paulo: Livraria Exposição do livro, 1960. P.253.
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de interdição de sua identidade mestiça, sendo uma forma de inibir 
comportamentos oriundos de sua ancestralidade indígena. Em suas 
descrições, Ayres relatou que apesar da distância em relação ao povo 
Kalapálo e seus respectivos costumes, percebia em Diacuizinha as li-
gações que tinha com tal comunidade, o que ele definiu como “ten-
dências e inclinações naturais”9 devido aos seus antepassados. Além 
de ensinar a jovem a ser uma “boa menina”, nos moldes comporta-
mentais esperados das mulheres ocidentais, a família paterna também 
dedicou-se a ensiná-la a reprimir quaisquer traços referente à esta an-
cestralidade indígena, como um ato de interdição de sua marcação 
social enquanto mulher indígena mestiça.

Mas, quando pensamos na interdição identitária de Diacuizinha 
enquanto uma jovem indígena mestiça, quais são os apontamentos 
necessários sobre a identidade de um mestiço inserimos nesta discus-
são? As contribuições de Serge Gruzinski (2001) sobre a conceituação 
de mestiçagem e as discussões das especificidades dos sujeitos oriun-
dos do processo de miscigenação nos auxiliam a analisar o contexto 
de Diacuizinha enquanto sujeita mestiça no século XX no Brasil, ape-
sar do autor pensar os indivíduos mestiços nos territórios americanos 
colonizados por metrópoles europeias durante o século XV. Como 
um tema ainda pouco explorado10, os debates efetuados por ele são 
um aporte teórico para pensar nas tensões presentes contidas no con-
ceito de mestiçagem.

Segundo Gruzinski (2001), a ideia de “mestiçagem” enquanto 
marcador social derivou de um imaginário coletivo de mesclas entre 
os seres e culturas, em que “Misturar, mesclar, amalgamar, cruzar, 
(...) são muitas as palavras que se aplicam à mestiçagem e afogam sob 
uma profusão de vocábulos a imprecisão das descrições e indefinições 

9. CUNHA, Ayres Camara. Entre os índios do Xingu: a verdadeira história de Diacuí. São 
Paulo: Livraria Exposição do livro, 1960. P.252.
10. GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. P. 42.
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do pensamento.”, o que não abarcou o caráter histórico de luta sim-
bólica, cultural, subjetiva e identitária sobre o lugar social dos mesti-
ços. A imagem de “misturas”, neste contexto do período colonial das 
terras americanas, referia-se a ideia de “contaminação” entre corpos 
antes considerados puros e elementos hegemônicos, o que geraria in-
divíduos híbridos.

Os mestiços, desde o século XV, estiveram à margem da socieda-
de colonial diante da deslocação deste grupo em relação às comuni-
dades indígenas e ao universo cultural e étnico europeu, de forma 
que “Em princípio, os mestiços não tinham lugar numa sociedade 
juridicamente dividida em uma “república dos índios” e uma “re-
pública dos espanhóis”11. Ainda para Gruzinski (2001), o conceito 
de mestiçagem não abarcou a situação de inadequação dos indiví-
duos mestiços na sociedade colonial sul-americana, de forma que 
esse título enquanto um marcador social fazia alusão à esta situação 
de desalinhamento com as identidades dispostas na sociedade, cau-
sando um processo de banalização do termo enquanto um meio de 
inferiorização de indivíduos.

Fundamentalmente, a questão de Diacuizinha ser uma indígena 
mestiça trouxe questões próprias à menina. Pelas palavras de Ayres, 
é possível identificar que a família articulou maneiras de educar a jo-
vem e combater qualquer tipo de comportamento e/ou caracterís-
ticas ligadas à cultura e aos costumes indígenas kalapálo. E mesmo 
sendo criada longe do Kalapalos, tendo tido um último contato com 
dias de vida e não compartilhando traços comportamentais adquiri-
dos com a vida compartilhada com aqueles na aldeia, a família pa-
terna entendeu que não se tratava de valores adquiridos, mas algo 
inerente a Diacuizinha pela sua condição como mestiça. Partem, en-
tão, da pressuposição de que em sua constituição biológica conteria 

11. GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. P. 78.
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traços indígenas comportamentais pré-determinados, de acordo com 
sua condição racialmente inferior12.

O conceito de “interdição”, para pensar nas identidades permissí-
veis na formação da subjetividade de Diacuizinha, deriva dos estudos 
de Michel Foucault (1996) sobre as formas de se exercer processos de 
exclusão de pessoas e elementos hierarquicamente considerados infe-
riores pelo sistema hegemônico normativo. O ato de interditar revela-
-se enquanto um processo de suspensão simbólica de poderes e status 
social, em que as interdições não assumem a mesma forma ou fren-
te de atuação na vida dos indivíduos, indicando uma pluralidade nas 
maneiras de interferir simbolicamente nas subjetividades humanas13.

Para melhor pensarmos sobre o entendimento em relação às co-
munidades indígenas e seus traços identitários e culturais desde o iní-
cio do processo de colonização da América sob o domínio europeu, 
Enrique Dussel (2016) articulou que “As culturas periféricas foram 
colonizadas, excluídas, desprezadas, negadas e ignoradas pela moder-
nidade eurocentrada, porém, não foram eliminadas.” (P. 51), o que 
indica as diversas violências sofridas por aqueles que não partilhavam 
das mesmas concepções que o considerado padrão. Ainda segundo o 
autor, “(...) A cultura ocidental, com seu evidente “ocidentalismo”, 
alocava todas as demais culturas como mais primitivas, como pré-
-modernas, tradicionais e subdesenvolvidas.” (P. 59), o que nos auxilia 
a pensar na interdição da identidade mestiça de Diacuizinha, que se 
contrapuseram a identidade ocidental, baseando-se nas caraterísticas 
brasileiras partilhadas com a Europa como a ideal e a identidade ame-
ríndia como elemento a ser combatido na criação da jovem.

12. Aníbal Quijano (2008) articulou que a categorização de raça se iniciou com o processo 
de colonização das américas, momento em que diferenciaram-se colonizados e colonizado-
res, de forma a justificar a inferioridade racial dos subordinados. Ver mais em: QUIJANO, 
Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade do sa-
ber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Edgar Lander (Org). 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: setembro 2005. P. 227 – 278.
13. Ver mais em: FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996.
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Aníbal Quijano (2005), ao buscar entender como os sujeitos oriun-
dos dos grupos subalternizados foram entendidos ao longo das tem-
poralidades no sul global, articulou que “(...) os povos conquistados 
e dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, 
e consequentemente também seus traços fenótipos, bem como suas 
descobertas mentais e culturais.” (P. 229), o que é possível ser destaca-
do ao longo das descrições de Ayres sobre a menina. Explícito nos dis-
cursos, Ayres demonstrou um traço característico do século XX bra-
sileiro: o etnocentrismo e as constantes adequações que aqueles que 
não partilhavam das mesmas concepções, culturas, linhagens e traços 
físicos do grupo europeizado brasileiro, deveriam almejar o abando-
no destes “traços retrógrados” em comparação com o todo nacional.

Partindo das contribuições de Rita Laura Segato (2012) para pen-
sarmos na questão de gênero interseccionado com a questão da 
“colonialidade”, ancorado nos estudos de Quijano (2008), encon-
tramos a perspectiva de que os povos subalternizados, em relação 
aos ocidentais ou ocidentalizados, foram alvos de violências que in-
terferiram tanto na subjetividade do ser, impedindo suas crenças e 
valores culturais, quanto nas performances permitidas, a partir de 
seu sexo biólogo. Dessa forma, podemos analisar o começo de vida 
de Diacuizinha a partir de sua condição enquanto mestiça, ligada ao 
Kalapálo hereditariamente, e mulher inserida numa sociedade que 
determinou os papeis sociais a serem exercidos à ela a partir da lógi-
ca ocidental direcionada às mulheres brancas, urbanas e burguesas. 
Logo, a trajetória da jovem iniciou-se com a constante dualidade 
entre as identidades “herdadas”, oriundas de um pensamento deter-
minista em relação às culturas e sociedades indígenas, e identidades 
a serem “construídas”, como uma exemplar jovem do sexo femini-
no e ocidentalizada, ou seja, criada a partir dos moldes da sociedade 
brasileira do século XX.

Assim como a ideia de raça no início da colonização europeia nos 
territórios americanos, a ideia de gênero também é produto da ficção 
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deste processo enquanto produtor de perfis modelares14, em que, se-
gundo a filósofa María Lugones (2008), pensar os conceitos de “raça”, 
“classe” e “gênero” separadamente não nos permite analisar as inter-
secções presentes nos indivíduos subalternizados15. Desta forma, ao 
pensarmos no exemplo de Diacuizinha enquanto mestiça e mulher 
presente neste sistema ocidentalizado de opressão e subalternização 
de indivíduos semelhantes a ela, pensamos no seu processo de discipli-
narização, a partir da cultura ocidental, a partir de seu gênero. Logo, a 
disciplinarização do corpo de Diacuizinha perpassou pelo apagamento 
de sua identidade mestiça para implantação dos modos e papeis sociais 
associados ao sexo feminino nas culturas ocidentais; em que os crité-
rios de aparência física considerada bela e a forma ideal de se portar 
estiveram ancoradas em um sistema de “colonialidade dos seres”16.

Não é, no seu gênero, um verdadeiro tipo de beleza infantil. De estatura 

semelhança com a sua falecida mãezinha: rosto redondo, feições delica-

das, narizinho ligeiramente achatado, olhos negros e brilhantes, e dentes 

de maravilhosa perfeição. Mas Diacuizinha possui, também, ao que pa-

rece, notáveis semelhanças comigo, tais como a cabeleira um tanto on-

dulada, quase crespa, os cílios espessos, e muito negros, as sobrancelhas 

também espessas, porém os olhinhos brevemente amendoados, - como 

os dos indígenas – testemunha da sua origem. (CUNHA, 1960. P. 253).

A primeira marca nas representações sobre Diacuizinha é o con-
flito identitário inscrito no seu corpo e na sua subjetividade, de 

14. LUGONES, María. Colonialidad y Género. Tabula Rasa. Bogotá, Colombia, N° 9, 75-
101, jul./dez., 2008. P. 94.
15. Ibidem, P. 73.
16. Segundo a ativista Julieta Paredes (2008), as mulheres divergentes fisicamente e etnica-
mente às mulheres brancas ocidentalizada estiveram inseridas numa dinâmica de interna-
lização do colonialismo em seus corpos, sendo direcionadas a considerar-se desviantes do 
belo nos aspectos físicos e comportamentais. Ver mais em: PAREDES, Julieta. Hilando Fino 
Desde el Feminismo Comunitario. La Paz : Lifs, 2008.
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forma que as reportagens trouxeram o embate presente na meni-
na como mestiça, contrapondo-se a identidade de seus antepassados 
indígenas, pensados a partir da indígena Diacuí Canualo Aiwute, 
com a identificação dos costumes e modos comportamentais em um 
contexto ocidental, pensando a partir de Ayres Câmara Cunha e na 
família paterna enquanto referências para a jovem criança. Desta for-
ma, em ambas as reportagens do ano de 1953, a menina foi retratada 
como alguém que fisicamente lembrava sua mãe indígena, fazendo 
alusão as caraterísticas físicas, comportamentais e culturais de tais 
grupos, interrogando quem seria Diacuizinha já que a menina seria 
criada pela família do pai. Assim, é possível perceber as constantes 
interrogações sobre quem seria Diacuizinha identitariamente, tra-
zendo para as reportagens o fato da mestiçagem como aspecto para 
a discussão de identidades. Diacuizinha foi representada como uma 
mistura étnica e física, estando ainda nebuloso a qual mundo cultu-
ral estaria inserida.

Olhando-se para a indiazinha, principalmente quando ela está acordada, 

notam-se os traços fortes fisionômicos de Diacuí predominando em seu 

rostinho. Ainda assim, a raça do sertanista ressalta também à primeira 

vista. A menina é clara, tem os olhos rasgados e os cabelos escorridos, 

bastos, notando-se a particularidade dos pêlos chegarem bem próximos 

às sobrancelhas, à maneira dos índios. (A REVISTA DA SEMANA, Rio 

de Janeiro, 05 de set. de 1953. P. 07).

Nas entrevistas realizadas com Ayres presentes nestas duas repor-
tagens do ano de 1953, o pai de Diacuizinha deixou exposto o seu 
intuito de educar a filha a partir dos comportamentos, da religião e 
do cotidiano da vida metropolitana, especificamente sulista devido 
a ser este o local escolhido para viverem. Assim, explicou que “Ago-
ra, a única razão de meu ser, o único anelo que me prende à vida, 
é a minha filhinha, a nova “Flôr dos Campos”, por quem zelarei 
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religiosamente, dando-lhe a melhor educação cristã possível.”17. Apre-
sentando que “De acordo com a vontade de seu pai, será educada em 
colégio de freiras, no Rio Grande do Sul.”18, a reportagem do ano de 
1953 contida no magazine “A Revista da Semana” sublinhou a impor-
tância para Ayres que Diacuizinha tivesse uma criação semelhante à 
uma menina branca da classe média gaúcha.

É interessante a representação de Diacuizinha enquanto capaz de 
se adequar ao sistema de símbolos e valores ocidental a partir de um 
processo de disciplinarização de seu corpo ao longo de sua infância. 
Nascida no ano de 1953, ano de publicação das duas primeiras repor-
tagens em que foi representada, a construção de uma narrativa sobre 
a criança perpassou pela ideia da educação que receberia enquanto 
libertadora de uma inferioridade cultural, traçando uma idealização 
de uma mestiça esperada, a partir da interdição de quaisquer ligações 
com uma identidade relacionada com os Kalapálo.

Diacuizinha foi apresentada religiosamente como católica pelas 
revistas. O seu batizado na Igreja Católica ocorreu no ano de 1953, 
e, anos depois, foi retratada como uma assídua aluna de Catequese. 
Sobre o batizado da menina, “O Cruzeiro” noticiou que “(...) Quanto 
a filha do casal, receberá o mesmo nome de Diacuí. Será batizada no 
dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, na igrejinha do mesmo 
nome, em Aragarças.”19. Portanto, como uma menina cristã que, a 
partir da simbologia do batizado e do percurso seguido, partilharia da 
fé que era a inserida no conjunto esperado da sociedade brasileira da 
elite, a identidade de Diacuizinha como mestiça era esvaziada.

17. NEVES, José Maria. Diacuí morreu e viveu feliz. A Revista da Semana, Rio de Janeiro, 05 
de set. de 1953. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ >.
18. NEVES, José Maria. Diacuí morreu e viveu feliz. A Revista da Semana, Rio de Janeiro, 05 
de set. de 1953. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ >.
19. LEMOS; Ubiratan de; WANDERLEY, Indalécio. Abandonada pelo Branco morreu Dia-
cuí. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 22 de ago. de 1953. Disponível em: <https://bndigital.bn.
gov.br/hemeroteca-digital/ >.
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Por conseguinte, é possível elaborar algumas reflexões sobre as re-
presentações encontradas da menina Diacuí nas duas reportagens do 
ano de 1953, em “Abandonada pelo branco morreu Diacuí”, de “O 
Cruzeiro”, e “Diacuí morreu e viveu feliz”, de “A Revista da Sema-
na”. As representações esboçaram um retrato de Diacuizinha como 
uma bebê que sofreria futuramente pela tragédia ocorrida com a 
mãe, mas que receberia os cuidados necessários a partir das mulheres 
da família e com o próprio pai. Desta forma, a criança seria criada a 
partir dos valores da família paterna. Os veículos de comunicações 
estudados apresentaram discursos e representações que usam como 
eixo central a importância de manter reiterado que apesar de Diacui-
zinha ser uma menina mestiça, seria educada a partir do complexo de 
comportamentos e normas da sociedade urbana brasileira. Assim, a 
representação marcada em Diacuizinha nas revistas selecionadas é a 
de alguém que receberia um processo de disciplinarização da família 
paterna e uma constante monitoração educacional para que não se 
assemelhasse à uma indígena Kalapálo.

O conceito de disciplinarização que é utilizado para pensar no 
processo de docialização do corpo de Diacuizinha parte dos estudos 
de Michel Foucault (1987, 1979) sobre o poder disciplinar enquanto 
um adestramento de corpos considerados inúteis aos sistemas de ma-
nutenção de poder. Assim, a disciplina enquanto instrumento para a 
produção de sujeitos submissos e dóceis interpreta os corpos a par-
tir das possibilidades em “(...) que se manipula, que se modela, que 
se subjuga, que obedece, que responde, que se torna hábil ou cujas 
forças se multiplicam.”20. Ainda para Foucault, o poder disciplinar 
atua sobre os corpos de forma invisível e alicerceada ao regime de 
vigilância constante do indivíduo, de maneira que o corpo possa se 
tornar dócil ao sistema inserido. Assim sendo, as contribuições desse 

20. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde Vassa-
lo. Petrópolis: Vozes, 1987. P. 116.
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autor nos auxiliam a entender o corpo de Diacuí como passível de 
ser transformado e aperfeiçoado dentro do conjunto de comporta-
mentos sociais esperados das mulheres ocidentais, brancas e burgue-
sas, distanciando-a, identitariamente e culturalmente, do exercício de 
pensar-se enquanto uma menina mestiça que descendia da comunida-
de Kalapálo.

O elo de Diacuizinha com a comunidade indígena Kalapálo foi re-
presentado como um dispositivo acessado para justificar algum com-
portamento de teor duvidoso perto dos esperados dos ocidentais, en-
quanto havia um reforço direcionado ao processo de disciplinarização 
de seu corpo dentro dos padrões ocidentais. Portanto, a identidade 
social mestiça de Diacuizinha encontrou-se bifurcada entre a interdi-
ção de ligações culturais futuras com os Kalapálo e o caráter removí-
vel, a partir do processo de condicionamento para a eliminação das 
características consideradas “hereditárias”21 à menina enquanto des-
cendente de indígenas.

Glória Anzaldúa (2005) analisou o contexto fronteiriço e periféri-
co em que os mestiços estiveram inseridas na História para entender 
a identidade mestiça enquanto traço de hibridização dos sujeitos e 
de criação de culturas próprias. Segundo a autora, “Nascida em uma 
cultura, posicionada entre duas culturas, estendendo-se sobre todas 
as três culturas e seus sistemas de valores, la mestiza enfrenta uma 
luta de carne, uma luta de fronteiras, uma guerra interior.”22, articu-
lando que os sujeitos mestiços são interditados de conectarem-se 
com as identidades dos povos subalternizados, marcando-a enquanto 

21. Segundo o pesquisador Roque de Barros Laraia (1986), “São velhas e persistentes as teo-
rias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Mui-
ta gente ainda acredita que (...) os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidên-
cia dos índios e a luxúria dos portugueses.” (P. 17). Ver mais em: LARAIA, Roque De Barros. 
Cultura um conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1986.
22. ANZALDÚA, Gloria. “La conciencia de la mestiza: rumo a uma nova consciencia”. Re-
vista Estudos Feministas. Florianópolis: UFSC, 13(3): 704-719, setembro-dezembro, 2005. 
P. 705.
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apenas ocidental, apesar de ser uma mestiça, conforme também ex-
pôs em “Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes des-
sa mestiçagem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não 
a indígena ou negra.”23.

Uma mestiça sem história ou uma História sem mestiços?

Avançando para a reportagem do ano de 1958, ano em que está inse-
rida a última reportagem analisada, Ayres contou em entrevista como 
foram os cinco anos iniciais da vida de Diacuizinha, apresentando um 
pouco sobre a educação que a menina recebia. Assim, a revista expôs 
que a rotina da menina como “Ao se levantar, a primeira coisa que pede 
é a escova de dentes. Depois, varre o quarto e arruma a cama, e é ver 
uma dona de casa em miniatura.”24. Como uma espécie de exposição 
dos resultados obtidos com o processo do exercício de disciplina sobre 
o corpo da menina, a reportagem expôs em imagens e discursos como 
a mestiça nascida entre a indígena kalapálo Diacuí Canualo Aiwute e 
do sertanista Ayres Câmara Cunha tinha uma vida considerada padrão 
à de uma menina burguesa da década de 1950 no Brasil.

Entretanto, um ponto chama a atenção do leitor desta reporta-
gem: a história da indígena Diacuí, mãe de Diacuizinha, não foi con-
tada à menina, segundo o que relatou Ayres para a magazine. Expli-
cando que não sabia ao certo como contar sobre os acontecimentos 
que antecederam a morte de sua mãe, justamente por terminarem 
neste fato delicado, identificou como o melhor para a menina man-
tê-la ausente deste passado. Apresentando o que também explicitou 
em seu livro autobiográfico, já na década de 1960, que a menina cha-
mava a avó de mãe, desconhecendo sua mãe biológica e seu passa-
do. A partir das fontes utilizada, não foi possível encontrar como ou 

23. Ibidem, p. 692.
24. MORAES, Mário de; RONEK, Antônio. Diacuí é uma menina feliz. O Cruzeiro, Rio de Ja-
neiro, 18 de fev. de 1958. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ >.
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quando Diacuizinha soube da história de sua mãe. Conforme exposto 
nas duas tipologias de fontes utilizadas neste trabalho, o livro biográ-
fico “Entre os índios do Xingu” e as revistas “O Cruzeiro” e “Revista 
da Semana”, Diacuizinha estava recebendo uma educação que não 
contemplava os saberes e epistemologias do povo Kalapálo, de modo 
que os familiares paternos utilizaram-se do desconhecimento de seu 
passado como forma de interditá-la em sua identidade mestiça.

Logo, se as trocas coletivas e as percepções individuais sobre a evo-
lução temporal são as bases para o desenvolvimento da consciência 
histórica sobre o lugar, a cultura e o tempo em que estamos inseridos, 
é problemático pensarmos na interdição para Diacuizinha saber de sua 
origem mestiça. Privando-a de ter o domínio e o entendimento sobre 
a sua relação com os Kalapálo e seu lugar social como uma mestiça, 
as ações que eram caracterizadas como protetivas para a sujeita man-
tinham-na em um sistema de invisibilidade e subordinação. Em nome 
da felicidade da jovem e para que tivesse uma juventude tranquila, a 
lucidez sobre suas origens manteve-se ausente, interditando-a de de-
senvolver uma memória individual a partir de seu marco social.

A pequena Diacuí Câmara da cunha, com seus quatro anos, passeia pelas 

ruas da cidade sulina os olhos amendoados, testemunha de sua origem. 

Nada sabe sobre o destino de sua mãe. Para ela, a vovó (Dona Honori-

na, mãe de Ayres) é que é a mamãezinha. Vê, na sala de visitas da avó, o 

retrato de uma moça muito parecida com ela. Os cabelos são cumpridos 

e soltos sobre os ombros. Os olhos, iguaizinhos aos seus. Ninguém lhe 

diz quem é a moça do retrato. (O CRUZEIRO, Rio de Janeiro, 15 de fev. 

de 1958, p. 44).

Segundo Paul Ricoeur (2007), a memória é o ato de represen-
tar algo ausente para o presente. Desta forma, há uma relação in-
trínseca entre memória e esquecimento, não sendo antônimos, mas 
partes integrantes do mesmo processo. As memórias, desta forma, 
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constituem os indivíduos (sejam elas individuais, históricas ou cole-
tivas), sendo bases estruturais das identidades como um traço carac-
terístico de um mesmo grupo social que compartilha de experien-
cias semelhantes. Isto posto, interrogo: de que forma Diacuizinha 
poderia manter-se conectada com os Kalapálo se não houve uma 
conservação das memórias de sua mãe como uma mulher indígena 
nem da menina como uma mestiça? Apesar de ter saído do centro-
-oeste brasileiro ainda recém-nascida, existiriam diversas formas de 
manter-se conectado com uma cultura que não seja a que você está 
inserido, como a continuidade das memórias, signos e significados 
do grupo distante.

Pensando na relação de memória e esquecimento, Michael Pol-
lack (1989) pensou o esquecimento divergente da lembrança a partir 
da presença ou ausência de práticas que empenham-se para que algo 
seja constantemente revisitado nas faculdades mentais, de forma que 
a preservação das lembranças vívidas não se apaguem no tempo. A 
energia despendida para que Diacuizinha obtivesse a memória coleti-
va que compartilhasse de uma mesma memória histórica vinculada a 
ideia de Brasil enquanto pátria, partilhando a mesma língua, estudan-
do a cultura e o passado histórico desse país, acendem a identidade 
construída de um indivíduo homogêneo etnicamente, apagando os 
traços simbólicos dos Kalapálo de sua vida.

Entretanto, no ano de 2015, foi organizada a chamada “Expedi-
ção Xingu 2015 – Diacuí Kalapálo / Diacuí Cunha Dutra”25 por um 
grupo de Facebook, em que delimitaram o objetivo como a possibi-
lidade de que Diacuizinha pudesse ter contato com os seus parentes 
Kalapálo, resgatando parte de sua origem indígena. Assim, na página 
consta, “Contar parte da história de vida de Diacuí Cunha Dutra, 
filha única e legítima do primeiro casamento oficial de uma indígena 

25. Disponível em <https://www.facebook.com/xingu2015/>. Acesso em fevereiro 
de 2020.
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com homem branco no Brasil.”26. Antes de pensarmos na questão 
subjetiva de Diacuizinha ao pensar-se a partir da sua própria histó-
ria, a defesa por uma narração da história dessa família encontra seu 
sentido na ausência desse enredo na memória histórica brasileira. 
Podemos pensar nesse interesse de contactar os familiares indígenas, 
conhecer mais sobre a história dos pais e da figura materna da in-
dígena Diacuí como o que Glória Anzaldua (2005) identifica como 
uma “consciência mestiça”?

Quando Glória Anzaldua (2005) pensou em sua condição social 
enquanto mestiça e estruturou que o processo de disciplinarização 
de seu corpo partiu do desejo de buscar uma identificação apenas 
com a cultura ocidental. Descrevendo o processo de apagamento das 
questões referentes às identificações com outras identidades que não 
fosse a ocidental, a autora atentou-se para a continuidade de uma su-
bordinação dos elementos indígenas na vida dos sujeitos oriundos da 
mestiçagem entre brancos e ameríndios, analisando o processo de 
invisibilidade dos mestiços enquanto sujeitos fronteiriços. Assim, ela 
se descreveu enquanto uma sujeita que buscou encontrar-se enquan-
to mestiça a partir do conhecimento de sua história e criando a sua 
“consciência mestiça” enquanto forma de identificação de sua própria 
existência.

Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiça-

gem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena 

ou negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que 

acontece com gente como eu que está ali no entre-lugar de todas essas 

categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos conceitos de na-

cionalismo, de raça, de etnia, e mesmo de gênero? Eu estava tentando 

articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. [...] Eu precisava, 

26. Disponível em <https://www.facebook.com/xingu2015/>. Acesso em fevereiro 
de 2020.
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por conta própria, achar algum outro termo que pudesse descrever um 

nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. 

(ANZALDÚA, 2005. P. 692).

Podemos, então, estabelecer uma correlação com as experiências 
vividas e relatadas pela autora Glória Anzaldua (2005), sobre a criação 
de uma “consciência mestiça”, com a busca de Diacuizinha por saber 
mais sobre sua história interditada pela família paterna, ao longo de sua 
infância. O processo de interdição da sua identidade mestiça, oriundo 
da disciplinarização de seu corpo para a repetição dos traços culturais e 
dos papeis sociais de uma mulher branca ocidental, apoderou-se de sua 
identidade como filha da indígena Diacuí Canualo Aiwute e uma des-
cendente da etnia dos indígenas Kalapálo, embaraçando o seu processo 
de formação de uma consciência história enquanto mestiça.

Apesar das lacunas ainda em aberto na história de Diacuizinha, 
as reflexões aqui expostas nos auxiliam a pensar nas trajetórias dos 
mestiços enquanto interditos nos seus processos de identificações hí-
bridas e formação de suas subjetividades. Como uma entrada para 
pensarmos em questões ainda sem respostas, este trabalho sobre a 
mestiça mais famosa da década de 1950 no Brasil nos instiga a pensar 
quem são os mestiços na história do país, quais destes enredos foram 
esquecidos pela memória história e por quais processos de interdição 
e disciplinarização seus corpos passaram.

Considerações Finais

Assim, ao analisamos as representações e os discursos presentes em 
duas das maiores revistas semanais brasileiras do século XX, os magazi-
nes “O Cruzeiro” e “A Revista da Semana”, e no livro autobiográfico de 
Ayres Câmara Cunha, “Entre os índios do Xingu: a verdadeira história 
de Diacuí”, pode-se compreender uma forma narrativa de uma ilustra-
ção de Diacuizinha. As investigações apontaram para a construção de 
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Diacuizinha como uma “mestiça idealizada”, a partir da fabricação de seu 
corpo enquanto passível de ser disciplinado nos moldes de um conjunto 
de normas, símbolos e valores de hegemonia cultural e social ocidental, 
exposta a partir da sociedade brasileira do período. A sua inscrição corpo-
ral no sexo feminino a inseriu em um processo de disciplinarização dire-
cionado às meninas, tendo como base os padrões burgueses brasileiros. 
Desta forma, nas fontes foram encontradas construções representativas da 
personagem enquanto um corpo dócil; em que, seus traços como mesti-
ça apareceriam no caráter fenótipo e de alguns comportamentos inatos 
à menina, mas que sendo educada como uma menina identitariamente 
ocidental brasileira perderia tais comportamentos gradativamente.

Este processo de idealização não analisou as questões de cunho 
subjetivo presentes nos sujeitos mestiços. O título de mestiça en-
quanto uma identidade que atua como um marcador social, o que 
desenvolvemos a partir dos conceitos de “hibridismo” para pensar 
em Diacuizinha presente entre dois mundos culturais divergentes, 
não foi feito nestas fontes; de maneira que a identidade da menina 
foi pensada a partir da possibilidade do rompimento de suas ligações 
com os Kalapálo, a partir de uma educação que desenvolveria uma 
identificação com o mundo cultural da família paterna. Desta manei-
ra, identificamos o processo de disciplinarização de Diacuizinha e o 
desconhecimento de sua história de conexão com os Kalapálo como 
uma forma de interdição de sua subjetividade indígena mestiça.

Conjuntamente à essas análises, pensamos no esquecimento de 
Diacuizinha na memória histórica nacional brasileira a partir do que é 
eleito memorável e parte da narrativa nacional. Levantando a questão 
de que a “Expedição Xingu 2015 – Diacuí Kalapálo / Diacuí Cunha 
Dutra” pode ter sido o que trabalhamos como “consciência mestiça”, 
pensando na personagem em questão intuindo entender-se histori-
camente, encontramos a história e a trajetória de Diacuizinha ainda 
como um campo com muitas lacunas e perguntas sem respostas; mas, 
que este artigo pretende colaborar.
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MATERNIDADES E RELAÇÕES DE 
GÊNERO: HISTÓRIA, FEMINISMOS E 
NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS

Ana Carolina Eiras Coelho Soares 

Vanessa Clemente Cardoso

Ser mãe, em nossa sociedade, é um evento imbuído de mitos, 
expectativas e atravessado pela ideia de uma “natureza” feminina 
essencial que possui a sabedoria inata para ser a única pessoa ca-
paz de cuidar e manter as crianças saudáveis e em segurança. Esses 
discursos possuem diferentes origens normativas – religiosas, mé-
dicas, científicas, midiáticas, legais – e construíram, ao longo dos 
séculos no Ocidente, uma narrativa dominante sobre uma imagem 
idealizada de comportamentos, sentimentos e atitudes da chamada 
“boa mãe”.

No Brasil, a “boa mãe” tornou-se uma figura-chave para os ideais 
de civilidade no pós-independência do século XIX e os discursos a res-
peito da maternidade tornaram-se cada vez mais aguerridos no sen-
tido de uma naturalização biológica, incentivada pela lógica do hi-
gienismo social: a boa mãe ideal é branca, bela, cuida com amor e 
desprendimento de suas crianças, e se sente realizada e feliz em cum-
prir sua finalidade social. Ser esse tipo de mãe tornou-se, aos poucos, 
um destino biológico e social a ser almejado por todas as mulheres. 
No entanto, nem a categoria “mãe” ou a categoria “mulher” podem 
ser pensadas em História como existências em si, uma vez que os en-
tendimentos dessas personagens são plurais, a depender do tempo e 
espaço que se estuda.
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Na cultura ocidental, ser mãe remete, ao mesmo tempo, para uma etapa 

e um estado específico da vida feminina que envolve a gestação, o parto 

e a lactação e, também, cuidados anteriores e posteriores ao parto; estes 

últimos constituem um conjunto de sentimentos e de ações ao longo 

prazo, dentre os quais destaca-se a maternagem que envolve, sobretudo, 

amar, criar e educar as crianças geradas.

Um recuo no tempo, no entanto, assinala que há três séculos a função 

maternal não era objeto de tanta atenção e valorização nas sociedades 

ocidentais. As mulheres não eram glorificadas pelo fato de serem mães, 

e o amor maternal não era um valor social nem moral. Badinter argu-

menta (1985, p. 185) que essa situação se altera apenas em finais do sécu-

lo XVIII, quando “se opera uma espécie de revolução das mentalidades” 

e surgem, pela primeira vez, recomendações escritas para que “as mães 

se ocupem pessoalmente dos seus filhos”. (MEYER e SCHWENGBER, 

2015, p.441)

Buscando historicizar a categoria mulheres, a historiadora norte-
-americana Joan Wallach Scott desenvolveu a categoria analítica de 
gênero como uma ferramenta de análise para a História compreen-
dendo-a como “um elemento constitutivo de relações sociais basea-
do nas diferenças percebidas entre os sexos (...) uma forma primeira 
de significar as relações de poder” (SCOTT, 1990, p. 28). Assim, a 
categoria das relações de gênero foi apresentada como uma manei-
ra de entender a História a partir das diferenças construídas social e 
culturalmente entre os sexos, que se constitui no campo das ideias, 
nas instituições, no cotidiano e nas estruturas, estando relacionada 
a tudo o que move e constrói a sociedade e sua realidade. Nesse 
sentido, ela é uma concepção sociocultural e histórica, que abar-
ca os vários aspectos culturais, temporais, locais, sociais, políticos 
e econômicos, desconstruindo os discursos biológicos dados como 
“destinos imperativos da natureza” para as mulheres e os homens 
na História.
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Descartando a ideia da existência de uma essência inerentemente 
feminina ligada à maternidade, Scott defendeu a importância de se 
historicizar a subjetividade das/os indivíduas/os, conforme podemos 
perceber em entrevista concedida a Mirian Grossi, Maria Luiza Heil-
born e Carmen Rial:

Não creio que exista uma essência das mulheres, uma subjetividade fe-

minina ligada ao corpo, à natureza, à reprodução e à maternidade. Mas 

acho que existe uma subjetividade criada para as mulheres, em um con-

texto específico da história, da cultura e da política. [...] Eu insisto sobre 

a historicização da subjetividade contra aqueles e aquelas que insistem 

na diferença das mulheres, uma diferença, ou de natureza, ou de cultu-

ra, que toma as mulheres como seres sem história. Acho que a ideia da 

maternidade, do corpo, não constitui necessariamente uma experiência 

comum. (1998, p. 116)

Scott colocou em discussão a dicotomia entre homem/mulher e o 
uso de explicações causais e universais defendendo a ideia de explicações 
que possibilitem a compreensão das relações humanas e a organização 
e percepção do conhecimento histórico apresentando o masculino e o 
feminino com construções subjetivas que possuem sentido social, cultu-
ral, político e econômico. Nesse aspecto, compreender como as socieda-
des representam o gênero, é fundamental para o entendimento dos seus 
usos nas relações sociais, políticas, culturais e institucionais.

Assim, a partir das teorias apresentadas por Scott, buscamos ana-
lisar as maneiras pelas quais os ativismos feministas voltaram-se, 
contemporaneamente, para as discussões sobre as desigualdades de 
gênero ligadas ao exercício das maternidades. Partindo da noção de 
que o maternar é plural, diverso e interseccionado pelas condições de 
existência das mães.

No Brasil, a maternidade tem sido apresentada como uma esco-
lha individual, ignorando seus aspectos diversos e tratando como 
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privado e individual uma temática que é pública e coletiva. A priva-
tização da responsabilidade de criação dos filhos por parte da mãe 
despolitiza o tema materno enquanto luta coletiva e minimiza a 
participação do Estado. Diante desse panorama, recentemente, os 
ativismos feministas voltam-se para a maternidade trazendo novas 
pautas, dentre elas a ausência do Estado para o acesso, permanência 
e qualificação das mães no espaço acadêmico. O número escasso 
de leis brasileiras que versam sobre os direitos das mães estudantes 
e a ineficiência de políticas públicas escancaram a urgência do de-
bate sobre a temática que, conforme Andrea O’ Reilly (apud Men-
donça, 2018), ainda é tratada de forma secundária pelo movimento 
feminista tanto nos debates quanto nas práticas. Nesse aspecto, a 
autora defende que é preciso construir teorias e práticas feminis-
tas que estejam centradas nas questões maternas. O’ Reilly propôs 
dez pressupostos que moldam a cultura patriarcal, sendo eles: “es-
sencialização, privatização, individualização, naturalização, norma-
lização, idealização, biologização, especialização, intensificação e 
despolitização da maternidade” (2013, apud MENDONÇA, 2018, p. 
4). A partir desses pressupostos, a autora pensa a individualização, 
naturalização e normatização do trabalho materno e do cuidado na 
figura da mulher mãe.

As histórias das maternidades estão concatenadas com as questões 
sociais, culturais, econômicas e políticas, como uma parte esquecida e 
naturalizada de nosso coletivo. Parece, dentro da historiografia tradi-
cional, que ser mãe é sempre a mesma coisa para todas as mulheres e 
em todos os momentos da História e isso, certamente, é uma grande 
inverdade que precisa ser desconstruída e problematizada. O relacio-
namento entre mães e filhas/os são diversos, plurais e clivados pelas 
marcas sociais das diferenças, assim como os conceitos formulados 
em torno dessas relações, que aos poucos tem sido repensadas na aca-
demia e na sociedade, tais como as ideias em torno das maternidades 
e das maternagens.
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Conforme Solange Maria Sobottka Rolim de Moura e Mari de Fáti-
ma Araújo (2004), a maternagem foi pensada como uma função intrín-
seca à mulher, uma função que estava vinculada à natureza feminina. 
Pesquisas contemporâneas mostram que a exaltação ao amor materno 
é uma construção recente ligada ao contexto do liberalismo e à con-
solidação dos discursos médicos, filosóficos e políticos do contexto do 
iluminismo (MOURA; ARAÚJO, 2004, p. 45). Nesse aspecto, o discurso 
médico foi fundamental para a naturalização de conceitos e práticas re-
lacionadas à maternidade e o discurso econômico e liberal foi importan-
te para a modificação da atitude da mãe diante do (a) filho (a), reforçan-
do a ideia de que a mulher deveria se ocupar com os cuidados da família.

A atuação feminina em profissões de cuidado27 é uma construção 
histórica, cultural e social, resultante da configuração de uma socie-
dade machista, patriarcal e misógina na qual atividades relacionadas 
ao cuidado deveriam ser desempenhadas pelas mulheres, incluindo a 
reprodução e cuidados com a casa, com os idosos, com os acamados 
e com os (as) filhos (as). As mulheres são convocadas a doarem mais 
tempo e trabalho em prol de outras pessoas, na medida em que se 
construiu a ideia de que é de sua natureza cuidar.

O trabalho que é identificado como doméstico é visto como um tra-
balho de amor e pessoal, e foi identificado por Mariarosa dela Costa e 
Salme James (apud MORAES; BRANT, 2016) como trabalho reproduti-
vo. O trabalho reprodutivo é pensado em oposição ao trabalho produ-
tivo, que é efetuado pela classe trabalhadora por meio do recebimento 
de um salário, de tal modo que o trabalhador também possa ser consu-
midor. O trabalho reprodutivo é invisibilizado, não tem reconhecimen-
to financeiro, pessoal ou político, além disso, não confere nenhum tipo 
de poder, uma vez que é socialmente desvalorizado.

27. Mulheres ocupam majoritariamente os cursos do ensino superior que são vinculados 
a ideia do cuidar e de habilidades tidas como tipicamente femininas, tais como graduação 
psicologia, fisioterapia, assistente social, enfermagem, gastronomia, hotelaria, moda e cursos 
de licenciatura.
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Conforme Silvia Federici (2019), o trabalho doméstico é a raiz da ex-
ploração das mulheres nas sociedades capitalistas, na qual as mulheres 
reproduzem sua força de trabalho sem receber nenhum reconhecimen-
to salarial, o que contribui para a sua dependência financeira, limitação 
das vidas das mulheres e seus filhos e intensificação da desigualdade de 
gênero. Nesse aspecto, o conceito de divisão sexual do trabalho conso-
lidou a subestimação das atividades realizadas pelas mulheres contri-
buindo para a sua marginalização na vida pública ou política.

A divisão sexual do trabalho reflete o fato de que a maioria das 
atividades vinculadas ao trabalho produtivo são executadas por ho-
mens, enquanto a maioria do trabalho reprodutivo, é realizado por 
mulheres. Nesse sentido, a invisibilidade e marginalização do traba-
lho feminino está ligado à desqualificação do trabalho doméstico e à 
inferiorização da mulher. Além disso, há uma crescente participação 
das mulheres no mercado de trabalho produtivo, sem que haja uma 
diminuição ou divisão entre homens e mulheres de forma equitativa 
da realização do trabalho reprodutivo, gerando duplas e triplas jorna-
das de trabalhos para as mulheres e uma sobrecarga mais intensa para 
aquelas que são mães/docentes/discentes.

Atualmente, dados recentes da pesquisa do grupo Think Olga indi-
cam que essa “economia do cuidado”, invisibilizada no trabalho das mu-
lheres, é a base de muitas desigualdades sociais vivenciadas no Brasil e na 
América Latina, uma vez que 7 milhões de mulheres são trabalhadoras 
domésticas; 93% das domésticas da América Latina e Caribe são mu-
lheres e no Brasil, 63% das casas são chefiadas por mulheres negras e 
estão abaixo da linha da pobreza28. Todos esses dados contribuem para o 
entendimento mais amplo das razões da excludência dessas mulheres à 
qualificação profissional e as inúmeras dificuldades de entrada e perma-
nência no ensino superior. Acrescente-se a isso um discurso que roman-
tiza e espera, normativamente, que as mulheres se sintam realizadas ao 

28. https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/ Acesso em 06.fev.2021.
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serem mães, e tem-se uma equação social que não se importa com po-
líticas públicas voltadas para as maternidades de maneira sistemática e 
adequada para as necessidades maternas. O acesso ao ensino superior29, 
sua permanência e conclusão, pode ser considerado como uma possibi-
lidade determinante de mulheres mães terem a sua independência finan-
ceira e uma possível forma de ascensão socioeconômica. Nesse aspecto 
a escolarização prolongada seria uma ferramenta para se pensar o rom-
pimento do ciclo da pobreza. Entretanto, conforme pesquisa recente 
realizada pelo módulo Educação, da PNAD Contínua 2019, e divulgada 
no dia 17 de julho de 2020 pelo IBGE, dentre as causas apontadas para 
o abandono escolar entre as mulheres, destacam-se a gravidez (23,8%) 
e afazeres domésticos (11,5%)30. O problema da evasão escolar está re-
lacionado a forma como a sociedade se configura, perpetrada pela de-
sigualdade de gênero, patriarcado, machismo, misoginia e racismo, 
fatores que reforçam a desigualdade social, colocando mulheres mães 
brasileiras em estado de vulnerabilidade.

O número reduzido de políticas públicas e a forma como a so-
ciedade se constitui, dificulta a permanência das mães no ensino su-
perior que muitas vezes acabam dependendo da formação de uma 
rede de solidariedades. A composição da rede de apoio varia muito de 
acordo com o contexto histórico e social no qual a mãe está inserida, 
podendo ser compreendida por meio das escolas de educação infantil, 
creches, avós, babás, vizinhos, irmãos e até mesmo outras crianças. 
Entretanto, nem sempre é possível ter uma rede de apoio.

29. Fatores como empregabilidade, remuneração e baixa concorrência nos processos seleti-
vos são considerados por mulheres mães que buscam adentrar o ambiente acadêmico pen-
sando na possibilidade de ascensão social e possível rompimento como o ciclo da pobreza 
(SILVA, 2018). Cursos mais concorridos exigem maior tempo de estudo, dificultando a conci-
liação entre a maternidade a o ambiente universitário.
30. Ver: PNAD Educação 2019: Mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais não comple-
taram o ensino médio. Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sa-
la-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao- 2019-mais-da- me-
tade-das -pessoas-de-25- anos-ou-mais- nao-completaram -o-ensino-medio>. Acesso em: 28 
set. 2020.
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Outro aspecto a ser considerado é que, de acordo com o levanta-
mento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
entre os anos de 2008 e 2018, aumentou o número de mulheres no 
Brasil que estão tendo filhos após os 30 e os 40 anos e diminuiu nú-
mero de mulheres que estão tendo filhos com menos de 30 anos de 
idade (SILVEIRA, 2019). Tais dados reforçam a ideia do adiamento da 
maternidade que pode ser explicado dentre vários fatores pelo acesso 
a métodos contraceptivos, aumento do nível de escolarização e pro-
fissionalização das mulheres, independência financeira e pela protela-
ção do matrimônio (BELTRAME; DONELLI, 2012). A construção da 
carreira e a consolidação da mulher no mercado de trabalho tem se 
tornado prioridade na vida da mulher pós-moderna, que acaba pos-
tergando a maternidade. Nesse conflito, muitas mulheres acreditam 
que é necessário escolher entre a maternidade e a carreira científica, 
e adiam a maternidade até se tornarem inférteis. A discriminação e o 
assédio de mães no ambiente universitário reforçam a ideia da escolha 
e da impossibilidade de conciliação entre carreira, estudos, produção 
científica e maternidade. A escolha de uma mulher por gestar, parir 
ou adotar, não é realizada de maneira “individual” e “livre”. Ela parte 
de uma série de linguagens que atuam para modelar as maneiras de 
viver, sentir e amar em nossa sociedade. Nesse sentido, o peso dos 
fatores sociais e culturais não deve recair na falsa premissa de que foi 
uma “escolha individual” da mulher. E mesmo que seja, todo coletivo 
tem como pré-requisito para sua existência a necessidade de repro-
dução, portanto, em todas as sociedades, para que elas sobrevivam é 
preciso que haja seres humanos em diferentes estágios de existência 
– desde bebês até pessoas idosas – para assegurar a “sobrevivência da 
sociedade”. Por que devem ser as mães as eleitas fundamentais para 
TODOS os cuidados das crianças?

As mulheres feministas lutaram pelo direito de escolha da mater-
nidade e as pílulas anticoncepcionais representam um grande avan-
ço nesse “poder” de decisão, embora nem todas as maternagens 
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aconteçam com a gestação de um bebê. No entanto, é preciso avan-
çar nas lutas das pautas feministas para acolher as demandas múlti-
plas de todas as pessoas, que de alguma forma, escolheram ou foram 
escolhidas para as tarefas das maternidades.

Que estatuto atribuir à maternidade? Responder a essa questão envolve 

uma tensão que atravessa a história dos movimentos feministas, mas tam-

bém a de numerosas mulheres, que se encontram diante de contradições 

frequentemente insuperáveis. A maternidade constitui, ao mesmo tempo, 

uma especificidade valorizada – o poder de dar a vida –, uma função social 

em nome da qual reivindicar direitos políticos ou direitos sociais, e uma 

das fontes de opressão. (COLLIN e LABORIE, 2009, p.133)

Pensando a Universidade como local de produção científica e for-
mação humana, é urgente a construção de pesquisas e dados cientí-
ficos que aprofundem o debate sobre temáticas que afetam as mu-
lheres mães nesse espaço. Precisamos criar espaços de investigação e 
reflexão sobre como as cientistas/docentes/discentes mães existem 
e resistem no ambiente acadêmico. Nesse sentido, levantamos uma 
série de indagações que ainda necessitam de dados científicos para 
um debate mais profundo, mas que lançamos aqui, na tentativa de 
instigar futuras pesquisas:

•  Como o patriarcado aparece nas relações sociais existentes na 
academia?

•  De que forma as mulheres mães podem ser incluídas e pensa-
das como sujeitos históricos?

•  De que modo as mulheres mães e não mães entendem a si 
mesmas no ambiente acadêmico?

•  Que significados esses entendimentos têm para as formas 
como as mulheres mães e não mães discentes e docentes con-
duzem a sua vida?
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•  Como as mães discentes e docentes estão sendo definidas?
•  Quais impactos das políticas de assistência estudantil para a 

permanência das discentes no ambiente universitário?
•  Como a maternidade impacta na escolha do curso de 

graduação?
•  Quais impactos as maternidades desencadeiam na identidade, 

subjetividade, autoestima e escolhas das mulheres mães?

Essas são algumas das inúmeras questões sobre as quais precisa-
mos pensar exaustivamente na atualidade. Nesse aspecto, há aproxi-
madamente três anos, o debate acerca da permanência e produtivi-
dade de mulheres mães no ambiente universitário se intensificou. As 
redes sociais aliadas aos novos recursos tecnológicos têm facilitado 
a comunicação entre mães discentes e docentes de várias regiões do 
Brasil, de tal modo que vários coletivos maternos foram criados nos 
últimos anos31.

Entretanto, apesar dessas iniciativas, quando pensamos no âmbi-
to legislativo vemos que atualmente, temos poucas leis voltadas para 
mães estudantes. A primeira lei criada em 1961, o Decreto-Lei nº 
1.044, dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portado-
res de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou 
outras condições mórbidas. Em abril de 1975 esse decreto foi editado, 
pela Lei nº 6.20232, estendendo o regime de exercícios domiciliares às 
estudantes gestantes.

31. Sobre esse assunto ver: Ana Carolina Eiras Coelho Soares; Camilla de Almeida Santos 
Cidade; Juliana Marcia Santos Silva e Vanessa Clemente Cardoso. Apontamentos históricos 
do surgimento dos coletivos nacionais de mães nas universidades e o fortalecimento da 
luta materna na ciência brasileira dos dias atuais. In: Andreia Silva de Souto-Marchand; 
Elisandra Galvão; Morgana Fernandes (Orgs.) Mulheres Cientistas e os desafios pandêmicos 
da maternidade, volume 1: Artigos produzidos durante a Pandemia de Covid-19 em 2020. 
Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2020.
32. BRASIL. Lei nº 6.2020, de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação 
o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras 
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Passaram-se 42 anos até que uma nova lei se preocupasse com a 
questão das maternidades e educação: em 2017, foi sancionada a Lei 
nº 13.53633 que dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das 
bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos 
casos de maternidade e de adoção. A lei possibilita a prorrogação tais 
prazos por 120 dias em decorrência de parto, adoção ou obtenção de 
guarda judicial para bolsistas.

O número reduzido de leis acompanhado pela criação de grupos 
de pesquisa, formação de coletivos de mães, realização de pesquisas, 
elaboração de livros e debates promovidos por meio de lives por diver-
sos grupos maternos durante a pandemia, demonstram a necessidade 
de aprofundamento da temática e construção de análises e dados que 
possibilitem, por meio do embasamento científico, a construção de 
políticas públicas e leis mais abrangentes e inclusivas.

As mulheres mães precisam ser incluídas e pensadas como sujeitas 
históricas no ambiente universitário uma vez que as maternidades é 
um intensificador para a desigualdade de gênero no ambiente acadê-
mico. Diante disso, o implemento de políticas públicas voltadas para 
mães, a produção de dados científicos e os debates sobre a temática 
podem contribuir para a redução da desigualdade de gênero por meio 
da formulação de um pensamento crítico que considere as diversas 
realidades da mulher mãe brasileira.

Em 2018, a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos 

(ANPG), Tamara Naiz, convidou a organizadora Vanessa Clemente Car-

doso para falar no dia 29 de junho na mesa de abertura do I Encontro 

providências. DF, 1975. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-
1979/l6202.htm>. Acesso em: 01 out. 2020.
33. BRASIL. Lei nº 13.536, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a prorrogação dos 
prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos 
casos de maternidade e de adoção. DF, 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13536.htm>. Acesso em: 01 out. 2020.
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Nacional de Mulheres Pós-Graduandas que estava sendo realizado na UnB. 

Inspirada, cheia de ideias e instigada com a invisibilidade do tema nas 

universidades brasileiras, naquele mesmo período ela redigiu uma lista 

de reinvindicações tendo como inspiração a luta materna, em especial 

presentes em grupos e páginas1 que tinham maior visibilidade no perío-

do. A lista foi publicada nas páginas dos grupos no Coletivo de Mães da 

UFF, pelo Coletivo de Mães da UFG, pelo NIEM, pelo Coletivo Nacional 

de Mães na Universidade, pela página Mães na Universidade e pelo Gru-

po Mamães na Pós-Graduação, mas nunca antes em um livro ou artigo. 

Ei-la tal como foi publicada à época:

1. Ampliação das vagas nas creches, bem como o seu funcionamento 

nos três turnos, pois existem mães que estudam e/ou ministram aulas o 

período noturno.

2. Banheiros família, pois existem pais que levam suas filhas no banheiro 

e vice-versa.

3. Fraldários acessíveis.

4. Espaço kids em todos os eventos acadêmicos.

5. Livre acesso das crianças acompanhadas de seus respectivos cuidado-

res em espaços como o Restaurante Universitário e Biblioteca.

6. Livre acesso, com alimentação inclusa, nos restaurantes universitários 

para as crianças.

7. Uma sala específica em cada universidade brasileira para ser a sede do 

COLETIVO DE MÃES de cada instituição.

8. Um Encontro Nacional de todos os coletivos de mães universitárias 

envolvendo maternidade, assédio, discriminação, saúde mental e merca-

do de trabalho.

9. Um espaço no laboratório de informática com computadores e Espa-

ço kids integrados para as mães/pais utilizarem com seus filhos.

10. Ampliação do auxílio creche em todas as universidades.

11. Editais acadêmicos diferenciados para mulheres mães.

12. Exigência da flexibilidade de tempo para mulheres mães entregarem 

trabalhos acadêmicos.
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13. Aumento do período da licença-maternidade de 4 para 6 meses.

14. Extensão da licença-maternidade para mães não bolsistas.

15. Obrigatoriedade do pagamento das passagens e diárias para crianças 

quando a mãe for convidada para eventos e bancas acadêmicas.

16. Criação de ouvidorias nas universidades para atender denúncias das 

mulheres que compõem a comunidade acadêmica.

Apesar de considerarmos que ainda há muita coisa para ser acrescenta-

da, revisada e debatida nos itens apresentados, consideramos essa lista 

importante e basilar, pois ela é apenas o início do que precisa efetiva-

mente mudar para que o ambiente universitário seja um espaço mais 

democrático para as mães cientistas. (SOARES, CIDADE e CARDOSO, 

2020, p.24-26, grifos nossos)

A lista de demandas e ideias que podem auxiliar as mulheres nessa 
trajetória de qualificação profissional só cresce, bem como o núme-
ro de coletivos de mães nas universidades que, em 2020 com a pan-
demia, tornaram-se um dos focos centrais de pauta de reportagens. 
Parece que finalmente as pessoas entenderam que cuidar de crianças 
é tarefa árdua, que exige tempo, esforço e dedicação, e que a divisão 
do trabalho doméstico e dos cuidados com a vida estão insuportavel-
mente colocados nas costas das mulheres.

Com a construção dos papeis definidos historicamente como feminino e 

masculino, mesmo em desmantelamento hoje, a maior responsabilidade 

sobre o cuidado com as crianças é imputada à mulher. E, além disso, 

mesmo quando observamos organizações familiares que se esforçam 

para o compartilhamento justo sobre as responsabilidades da vida pri-

vada, ainda assim a mulher se encontra em desvantagem com relação 

ao homem, pois, fora dali, fora os parceiros em questão, socialmente 

falando, é ela aquela que é responsabilizada pela educação dos filhos. 

(BARBOSA, 2017, p. 25)
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Quando pensamos nas ideias de maternidades e famílias no Brasil 
precisamos urgentemente avançar igualmente para além das influên-
cias eurocentradas, e discutir as formas e maneiras de convívio das 
muitas culturas indígenas e africanas, ou seja, entender que famílias 
e maternidades no Brasil possuem constituições e composições com 
características próprias de um país marcado pela colonização e cons-
tituído por diversas culturas, cuidados maternos e especificidades de 
maternar. Nesse aspecto, as estruturas familiares e suas formas de in-
tegração estão relacionadas à estrutura da colonização moderna que 
impôs características regionais e múltiplas à família colonial, e que 
deixou como herança o modelo patriarcal – mesmo com a existências 
das resistências – que ainda afetam muitas mulheres na atualidade em 
nosso país.

Contra a impressão frequentemente dada por parte das ciências so-

ciais de que as mulheres formam um grupo homogêneo que procura 

combinar emprego e vida familiar, Catherine Hakim faz questão de 

sublinhar a diversidade de seus comprometimentos no trabalho. Lem-

brando uma “completa heterogeneidade dos modelos de empregos 

femininos”, ela se proíbe de falar de seus interesses comuns, como 

é usual em discursos feministas. Ao contrário, essa “heterogeneida-

de das preferências e das prioridades cria conflitos entre os grupos 

de mulheres”, que se mostram extremamente vantajosos para os ho-

mens, cujos interesses são, comparativamente, homogêneos. A seu 

ver, essa é a principal causa do modelo igualitário. Comparados às 

mulheres, os homens exibem uma unidade, notadamente durante o 

período-chave dos 25 aos 50 anos: “Eles procuram o dinheiro, o po-

der e uma situação com grande determinação e perseverança.” Em-

bora certa heterogeneidade tenha aparecido nos últimos decênios, ela 

permanece menos em relação às mulheres. Os homens que escolhem 

investir no trabalho doméstico representam apenas uma pequena mi-

noria. (BADINTER, 2011, p. 34-35)
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Enquanto nós, mulheres, nos digladiamos em cisões internas nos 
ativismos e feminismos quem continuará perversamente lucrando com 
o trabalho não-remunerado das mulheres e os cuidados do lar e das 
crianças são os homens, reforçando a manutenção das estruturas do pa-
triarcado. Se, no passado colonial brasileiro, as amarras eram colocadas 
sobre as corpas34 das mulheres, inscritas em uma rede mais ampla de 
discursos e hierarquias sobre suas existências, os dias atuais enfrentam 
as demandas sobre nossa capacidade de articular de maneira orgânica 
as práticas feministas. As maternidades são fonte de opressão na medi-
da em que insistimos na ideia de manter as mulheres como principais 
cuidadoras das crianças, uma vez que elas “escolheram” serem mães.

Dessa maneira, é preciso questionar o estatuto das maternidades, rea-
lizando um deslocamento da ideia de individualização da maternidade, na 
qual a experiência da maternidade é algo pessoal, mas a maternagem será 
sempre política e portanto, pública. Nesse sentido, a responsabilidade de 
cuidados precisa ser compartilhada com o coletivo como um projeto po-
lítico a ser assumido por todas as instâncias e estruturas sociais. Apenas 
assim poderemos criar, de maneira efetiva, uma sociedade mais equitativa 
na qual mulheres e homens possam, de fato, serem iguais em atuações, 
cargos, desejos, sonhos e aspirações em suas carreiras profissionais.
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MASCULINIDADES, IDENTIDADE E 
CONSUMO: A METROSSEXUALIDADE 
ENTRE A SUBALTERNIDADE 
E A HEGEMONIA

Jorge Luiz da Silva Alves

Introdução

Na segunda metade do século XX, a crítica feminista foi a principal 
combatente da concepção essencialista a respeito da sexualidade, junta-
mente com outros grupos que iniciavam suas movimentações enquan-
to movimentos organizados. Levantou-se a compreensão de que os se-
xos não definem comportamentos sociais, mas sim gênero, que apesar 
de perpassado pela sexualidade, é construído e delimitado cultural e 
socialmente. Abriu-se a partir daí um espaço voltado para a reflexão so-
bre a construção social dos gêneros, questionando seus padrões, até en-
tão pensados como “naturais”. Esta diferenciação é fundamental para a 
compreensão da masculinidade, uma vez que a mesma também passou 
a ser compreendida e entendida como uma construção social.

Connell35 (2013) aponta que, embora a noção do provedor mas-
culino seja historicamente datada, os estudos de gênero sobre os 

35. Após a morte de sua parceira Pam, Robert William Connell iniciou a mudança de gê-
nero com mais de 60 anos de idade. Nesse processo, Connell alterou seu nome, de “Robert 
William” para “Raewyn”, e passou a publicar suas novas obras com essa assinatura, além 
de reeditar os livros antigos. Utilizo aqui as referências de Connell quando a mesma ainda 
não havia passado pelo processo de transição. Nesse sentido, os textos aqui citados fazem 
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homens nos anos 1970, a universalizaram, supondo que esta noção 
sempre foi uma parte central do ser masculino. Durante muito tem-
po, os homens foram inseridos nos estudos segundo este modelo, 
repetidamente chamado de patriarcal. Dentro dele, o homem era 
considerado dominador, e visto como universalizado através de um 
poder que o definia como homem com “H” maiúsculo. Ao mesmo 
tempo, este modelo relacionava à mulher as emoções e ao mundo 
privado, considerada dependente, obediente, entre outros aspectos. 
No entanto, esses estudos, ao tratarem os homens como opressores e 
as mulheres como oprimidas, estavam reproduzindo o que eles mais 
criticavam: o binarismo36, ainda que através da forma de um poder 
específico.

Dada a frequente experiência feminina com a dominação mascu-
lina, a entrada dos homens no debate teórico a respeito das questões 
de gênero, foi vetada inicialmente, por algumas alas do movimento 
feminista e gay. No entanto, houve um grande contraste entre o veto 
da participação masculina nas discussões e a atenção dada ao poder 
masculino nas análises que se seguiram nos estudos de gênero reali-
zados por mulheres. Porém percebe-se que esse veto começou a ser 
diluído, já que:

Apontam que os primeiros homens a se alinharem com o movimento de 

libertação feminista e aplicar suas técnicas de reflexão foram os ativistas 

gays. Também produto dos estudos gays, o conceito de masculinidade 

hegemônica sugere que são grupos específicos de homens, que são opri-

midos no âmbito das relações patriarcais sexuais. (GIFFIN, 2005, p.50).

referência a “Robert William”, pois ainda não tive acesso as reedições dos textos utilizados 
aqui que contemplam sua nova assinatura como “Raewyn”.
36. A crítica ao binarismo foi edificada de maneira mais contundente a partir dos estudos da 
Teoria queer, que criticam de maneira profunda o binarismo identitário como a impossibili-
dade de expressões outras.
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Sem negar a dominação masculina, a entrada dos homens nos es-
tudos de gênero, enquanto sujeitos históricos produtores desses es-
tudos, em um contexto permeado pelos rastros da década de 1960, 
trouxe discursos importantíssimos a respeito de várias questões do 
universo masculino, que antes não eram vistas no homem universali-
zado em seu papel de opressor. (GIFFIN, 2005). No entanto, as dificul-
dades em focar a masculinidade como objeto de pesquisa no cenário 
nacional ainda são bem visíveis. O que faz com que as/os pesquisado-
ras/es que enfocam nesses estudos das masculinidades, configurem 
uma perspectiva inovadora no cenário historiográfico nacional (BOT-
TON, 2007). Embora os estudos que focalizam o homem como obje-
to de pesquisa estejam consolidados na Europa e nos Estados Unidos, 
na América Latina foi só a partir dos anos 1980 que se fizeram presen-
tes. No Brasil, causando certo alvoroço, irá se constituir enquanto um 
campo de pesquisa, a partir da década de 1990, mantendo-se no início 
do século XXI.

O surgimento e eclosão desses estudos segundo vários autores mantém 

em grande medida relação com a modificação do lugar da mulher nas 

sociedades ocidentais, que provocaria um questionamento de padrões 

tradicionais de masculinidade. Está de modo mais ou menos explicito 

em sua maioria, a ideia de que há uma crise que envolve a vida pessoal 

dos homens em função dos papeis que desempenham, como querem 

alguns autores, ou mais direcionada à própria estrutura do modelo pa-

triarcal, constantemente questionado, como querem outros. (ALVES, 

2005, p.2).

Nestes estudos, a masculinidade compreendida nos moldes bio-
lógicos, não se faz mais presente, sendo percebida como uma cons-
trução sociocultural e histórica. A partir disso, percebemos como 
as relações entre homens e mulheres não são embates entre grupos 
homogêneos. Isso é percebido na medida em que grupos específicos 
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habitam posições de poder e constroem sua hegemonia a partir de 
uma ampla luta social legitimando e reproduzindo as relações que 
resultam em opressão. (ALVES, 2005).

A masculinidade é uma construção social que varia em diferen-
tes culturas, através do tempo. Seu significado também se modifica 
ao longo da trajetória de diferentes homens. (KIMMEL apud AL-
VES, 2005). A partir disso, teóricos conceitualizaram uma masculi-
nidade hegemônica, mostrando como uma pluralidade de mascu-
linidades, estruturadas em torno das categorias de classe, geração, 
raça e expressão sexual, transitam nas relações de poder estabeleci-
das, situando as diferenças (distintos homens em distintos lugares), 
perante a dominação, que resulta em opressão. Logo o que temos 
aqui é a quebra do homem universalizado em um sentido essen-
cialista37.

Kimell (apud ALVES, 2005) diz que embora as masculinidades va-
riem com diferenciações internas de raça, classe, etnia ou orientação 
sexual, todas significam não ser como as mulheres. Logo, isto aca-
ba levando a condutas exageradas por parte dos homens, em busca 
da supremacia de sua identidade, que precisa ser resolvida diante dos 
outros homens. Elisabeth Badinter (1996) lembra-nos que genetica-
mente “é o homem que gera o homem” (p.99), já que o cromossomo 
Y que define o sexo masculino é transmitido pelo pai. Para ela, o ho-
mem tem um papel importante na construção da identidade mascu-
lina, pois trata-se de um processo difícil na medida em que a masculi-
nidade vem sendo definida pelo “não ser”: não ser feminino, não ser 
dócil, não ser homossexual. No entanto, para que esse processo seja 
mais bem compreendido, é necessário fazer uma análise de como e o 
que as masculinidades representam.

37. Nesse sentido, “Em sintonia com algumas críticas pós-estruturalistas e pós-modernistas, 
levantaram-se questionamentos quanto à universalidade desta supremacia masculina decla-
rada, uma vez que se encontravam diversas incompatibilidades entre os modelos de poder 
masculino e a vivência de inúmeros homens. ” (BOTTON, 2007, p.114).



73

Uma das dificuldades que esta análise encontra, é a datação do con-
ceito de masculinidade, já que mesmo existindo um registro cultural 
de gênero, o conceito de masculinidade é recente, o que interfere nas 
abordagens a respeito da temática, causando alguns altos e baixos nas 
discussões provenientes dessas análises iniciais. No entanto, para além 
dessa dificuldade, podemos dizer também que há uma engrenagem 
interna, difícil de ser tratada, já que o processo de formação dessas 
masculinidades não é nada fácil. Louro (2000) lembra que homens e 
meninos são vigiados constantemente e passam por um processo de 
masculinização: não podem chorar ou terem afeto. Dessa maneira 
“pouco importa sob quais bases foi fundada esta representação; o que 
importa é que ela teve e ainda tem efeitos na produção de sujeitos mas-
culinos e femininos” (LOURO, 2000, p. 53). Assim, é preciso centrar 
as investigações sobre a masculinidade nos processos e relações pelas 
quais os homens e as mulheres levam vidas permeadas pelo gênero.

Connell (2013) resume a masculinidade concomitantemente a po-
sição nas relações de gênero, as práticas pelas quais homens e mulhe-
res se comprometem com esta posição de gênero e os efeitos destas 
práticas na experiência corporal, na personalidade e na cultura. Em 
outro trabalho, Connell (1995) afirma que a posição dominante dos 
homens na ordem do gênero tem um custo material e que não po-
demos subestimar a dimensão desse custo, pois não é fácil para os 
homens (nem para as mulheres) romperem seus rígidos padrões de 
gênero e sexualidade.

A partir de toda essa dificuldade em romper os papeis sexuais, 
homens e mulheres vivem problemas internos em seus grupos divi-
didos pelo sexo. Logo, temos especificidades e pluralidades dentro 
desses grupos em relação a homens e mulheres. Essa pluralidade, 
reconhecida nesses grupos, influenciou e muito a formação de vá-
rios caminhos para as pesquisas na área do gênero dentre outras 
e também a elaboração de conceitos e categorias de análises para 
abordagens mais eficazes.
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Ao assumir que há várias masculinidades, Connell (2013) dá uma 
nova forma para o conceito de masculinidade hegemônica, a qual re-
presenta a forma com que uma determinada masculinidade, em cada 
tempo-espaço, se destaca em relação a outras. Na definição de mascu-
linidade hegemônica, a autora parte do termo hegemonia, derivado da 
análise de Gramsci sobre as relações sociais de classe, atribuindo-lhe 
um caráter passível de transformação, visto que se apresenta como um 
modelo disputável entre segmentos distintos de homens. “A sobreposi-
ção entre masculinidades também pode ser vista em termos dos agen-
tes sociais construindo masculinidades”. (CONNELL, 2013, p.253).

Para ela, a hegemonia só se estabelece se há alguma correspondên-
cia entre o ideal cultural e o poder institucional coletivo. Por isso refe-
re-se às relações de subordinação, cumplicidade e marginalização entre 
os homens. A partir dessas subdivisões, e, considerando o grupo de ho-
mens, a masculinidade homossexual representaria o status mais baixo 
em uma hierarquia de gênero e de sexualidade, mas não é a única. Em-
bora o número de homens que rigorosamente se inserem nos padrões 
hegemônicos seja bastante reduzido, boa parte deles tem alguma co-
nexão com o projeto hegemônico, o que configura uma cumplicidade, 
mas não interioriza plenamente a masculinidade hegemônica. Ou seja, 
a maioria dos homens oferece um suporte para o projeto hegemônico, 
isto é, uma masculinidade cúmplice. (CONNELL, 2013).

Logo, o gênero está na base das relações de poder e os homens 
enquanto o grupo dominante dessas relações possui interesse na ma-
nutenção do mesmo enquanto as mulheres estão interessadas na mu-
dança de tais relações. Concorrendo com outras formas de masculini-
dade, o padrão hegemônico concorre à autoridade e à violência, que 
também sustenta a autoridade, mostrando a imperfeição deste mo-
delo. Para Connell (2013), uma hierarquia completamente legítima 
teria menos necessidade de intimidar. Com a formulação do conceito 
de masculinidade hegemônica, foi fomentada uma vasta gama de pes-
quisas que utilizaram o conceito.
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O conceito também foi usado nas pesquisas sobre as representações do 

homem na mídia, por exemplo, nas interconexões entre o esporte e os 

imaginários de guerra. Como o conceito de hegemonia ajudou a dar 

sentido tanto à diversidade como à seletividade das imagens na mídia 

de massa, os estudiosos da mídia começaram a mapear as relações entre 

diferentes representações de masculinidades. (CONNELL, 2013, p. 246).

A partir dessas diferentes representações e vivências da masculini-
dade, percebemos o engendramento de uma teia de poderes e con-
corrências entre as múltiplas masculinidades, que se defrontam com 
o modelo hegemônico. Dessa forma, percebemos que a resistência 
não se encontra presente apenas na feminilidade. Dentro de todo o 
universo da dominação masculina, há também relações de domina-
ção e subordinação, até mesmo entre grupos de homens, a sobrepo-
sição dos homens heterossexuais em relação aos homens homosse-
xuais, é o exemplo mais forte que temos a partir da análise dessas 
relações. Vista como a masculinidade subordinada mais destacada e 
mais relacionada à feminilidade, esta masculinidade sofre várias ex-
clusões, boicotes, abusos, discriminação e uma enorme estigmatiza-
ção em relação a vários segmentos da sociedade38.

38. Almeida (1995) diz que para além da “inferioridade” das mulheres, a masculinidade he-
gemônica tem como uma de suas principais características, a homofobia. Como “a mascu-
linidade é frágil”, a maneira mais comum de agredir a homossexualidade é na linguagem, 
agredindo o homem ao associá-lo com o feminino, recurso que é utilizado em todas as re-
lações competitivas e conflituosas entre homens, no trabalho, negócios, jogo, entre outros 
campos. No entanto, o autor constata que no cotidiano, as coisas não são tão rígidas, pois um 
homem pode até ter certos comportamentos, emoções ou atividades “feministas” e vice-ver-
sa. Não pode é possuí-las ou exercê-las exclusivamente, o que o excluiria da masculinidade. 
Nesse sentido, as masculinidades são fluídas como as relações de gênero e a resistência pode 
ser exercida por novos grupos de homens e/ou de mulheres. A hegemonia patriarcal não 
se configura com pilares eternos, é historicamente mutável, mas temos que estar atentos/
as, pois, como vimos nas análises de Joan Scott (1995), as modificações podem não significar 
igualdade.
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Crise de identidade?

No interior dos estudos que enfocam as complexas relações en-
tre as masculinidades, identifica-se uma produção cientifica direcio-
nada a pensar uma suposta crise da masculinidade39, identificada por 
alguns teóricos por volta da década de 1960. Como nos aponta Da-
rio Caldas (1997) mudanças de comportamento e crise da identidade 
masculina são temas que cada vez mais transpõem os muros das uni-
versidades e também de grupos especializados, o que tem ajudado 
a temática a ganhar cada vez mais terreno entre as preocupações do 
homem comum.

Nesse sentido, percebemos um grande esforço por parte da mí-
dia, para fomentar um modelo de “novo homem”, sobretudo no que 
tange demonstrar o caráter do consumo do mesmo, resultando na 
figura do metrossexual, a ser discutida posteriormente. Tal esforço 
não pode ser percebido como um processo sem impactos ou interes-
ses. Neste processo, devemos entender a mídia como uma rede que 
interliga novelas, series, propagandas e revistas através da qual se con-
gregam discursos na compreensão de como este novo homem se con-
figura diante de todas as colocações e certezas constituídas.

Em sua maioria, tais discursos convergem na construção de um 
homem completamente diferente daquele constituído no patriarca-
do, “Tais discursos desconstroem a “velha” imagem masculina de in-
divíduo forte e machista. ” (BONÁCIO, 2012, p.232). Porém se de um 
lado estes discursos desconstroem a velha imagem do homem forte 
e machista construído no patriarcado, de outro, denotam um grande 
abismo no centro de convergência das masculinidades, ao criar um 
modelo que não considera as subjetividades que dão sentido as iden-
tidades masculinas. “Os elementos discursivos que concorrem para 

39. Para um aprofundamento maior com relação ao debate em torno da crise da mascu-
linidade ver: ALVES, Jorge Luiz da Silva. Masculinidades em (re) vista: construções e des-
construções na revista GQ Brasil (2013-2015). Monografia (Licenciatura e Bacharelado em 
História) –, Universidade Federal de Goiás, Catalão. 2016.



77

isso empregam estratégias linguísticas altamente excludentes e ideali-
zadas. ” (BONÁCIO, 2012, p.232).

Da mesma forma como ocorre com as mulheres, o novo homem 
proposto pela mídia é um modelo de difícil acesso e incorporação 
plena para a maioria dos homens, gerando insatisfações e sentimen-
tos de incapacidade. Assim, ao mesmo tempo em que este novo mo-
delo é proposto, também se critica tal proposição, não só por sua 
excludência, mas também pela insuficiência em atender a demanda 
masculina. “Mas, se assim o fosse, porque a necessidade de recuperar 
a masculinidade por parte de alguns homens? Ou por que a necessi-
dade de se buscar, em grupos psicoterápicos, um novo modelo de ser 
homem? ”. (SILVA, 2006, p.127).

Estamos falando realmente de uma crise de identidade? Para 
Courtine (2013) haveria um paradoxo da virilidade na contempora-
neidade, na medida em que a representação masculina baseada na 
força, na autoridade e no domínio foi contestada e tenha acabado por 
parecer instável e frágil.

E que o paradoxo no qual ele acaba por se tornar um problema é o efeito 

de uma contradição entre o “modelo arcaico dominante” e o conjunto das 

transformações políticas, sociais e culturais que reclamaram, ao longo do sé-

culo, dos homens assim como das mulheres, uma redefinição das identidades 

sexuais que desse lugar à igualdade e à partilha. (COURTINE, 2013, p.11).

Partindo deste pressuposto, e visto que homens e mulheres foram 
afetados pelas mudanças provenientes pelas propostas de emancipa-
ção travadas pelo movimento feminista na década de 1960, devería-
mos nos perguntar por que debatemos somente sobre uma suposta 
crise masculina ao invés de debatermos sobre uma “crise feminina”. 
O fato é que mesmo ambos tendo sido afetados, a alteração nos pa-
peis de gênero foi a grande causa deste mal-estar masculino. Trata-se 
não de uma crise identitária, mas de poder.
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A crise masculina vai além de uma crise de identidade. Como é 
trabalhado por vários autores, esta crise se configura em um novo ho-
mem que não atenderia a demanda masculina contemporânea.

A tentativa de redescrição a partir do viés da identidade sexual e de gê-

nero não consegue dar conta da maioria das singularidades de todos os 

homens, pois necessariamente nem todos conseguem se ver totalmente 

no modelo tradicional, nem totalmente no modelo que chamaríamos 

contemporâneo de masculinidade. (SILVA, 2006, p.127).

Para Silva (2006) produzir uma nova identidade seria tentar en-
cerrar as subjetividades dos sujeitos em modelos sociais e culturais 
que não correspondem à contingência que vivemos, visto que todo e 
qualquer papel social mudaria de acordo com a conjuntura histórica 
fazendo com que, o que hoje é desqualificado amanhã possa ser reco-
mendado. Concordamos com o autor na medida em que entendemos 
que o sujeito não possa ser aprisionado a um modelo identitário que 
não seja compatível com sua realidade, mas também entendemos que 
é praticamente impossível fugir dos modelos sociais e culturais colo-
cados diante destes sujeitos.

Priorizar uma identidade masculina despida de qualquer natureza tam-

bém não nos parece possível, pois priorizar esta ou aquela maneira de de-

finir o sujeito é fazer com que o cidadão comum, o sujeito típico, sofra 

duplamente ou por não conseguir alcançar o que lhe é solicitado pela mí-

dia, pela indústria da moda, pela cultura da imagem e pela sociedade de 

consumo, ou por não se achar qualificado diante do apelo dessa mesma 

cultura que criou seus modelos sociais e identitários. (SILVA, 2006, p.129).

Sabemos que os padrões colocados diante dos sujeitos são sempre 
muito rígidos e na maioria das vezes, inalcançáveis. Por outro lado, 
estes sujeitos contribuem no recebimento, edificação e legitimação 
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destes padrões. Ao fazer isto, os sujeitos contribuem para que mode-
los sejam fortalecidos ou enfraquecidos.

Assim, tendo em vista que tanto as mulheres como os homens sofre-
ram mudanças incontestáveis em relação aos papeis de gênero desempe-
nhados por cada sujeito, e apenas os homens estariam em crise, procu-
ramos reformular esta suposta crise da identidade masculina como uma 
crise de poder. Enquanto as mulheres estariam ocupando cada vez mais 
os espaços da vida pública (antes ocupados apenas pelos homens), os 
homens estariam em uma crise de identidade, pois não estariam assimi-
lando as novas performances de gênero. Diante destas novas performan-
ces que envolvem sobretudo um maior contato com a casa, os filhos, o 
espaço doméstico, estes se veriam perdidos em meio a esta experiência.

Falar de uma crise de identidade masculina também se torna um 
assunto complicado, na medida em que reconhecemos que há múlti-
plos modelos para que os homens possam vivenciar suas masculinida-
des. Por isso, acreditamos que seja praticamente impossível encerrar 
uma identidade masculina única, insolúvel e estável, pois as subjetivi-
dades que cada sujeito carrega consigo são múltiplas, um produto de 
um complexo jogo de submissão e reiteração.

A subjetividade é fabricada e modelada no registro social, mas os indiví-

duos vivem essa subjetividade tensivamente, reapropriando-se dos com-

ponentes fabricados e produzindo formas de individualização, criando 

outras maneiras de ser. Se só houvesse submissão, não haveria necessi-

dade de reiteração. Acontece que não há agenciamento completo das 

subjetividades pelo poder: há um permanente entrelaçamento móvel 

entre as forças de territorialização e as desterritorilização, ambas agindo 

e provocando contradições. Como consequência desses movimentos, as 

identidades não são rígidas nem acabadas. (GREGOLIN, 2007, p.55).

Bonácio (2012) explica que há um movimento continuo de iden-
tificação, contraidentificação e desidentificação, o que revelaria não 
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haver uma identidade estável como regime. Sendo assim, a suposta 
“crise masculina” nada mais é que uma crise de poder na medida em 
que hoje os lugares que durante séculos foram destinados aos ho-
mens por direito, são ocupados também pelo sexo oposto. Assim, se o 
modelo de masculinidade hegemônico passa por alterações, acredita-
mos que são estas alterações que representam de maneira mais clara 
esta crise de poder. Estas mudanças são claras, e cada vez mais expos-
tas pela mídia, artigos, livros entre outros meios. Porém longe de re-
presentar uma crise de identidade masculina, estas somente mostram 
uma crise de poder, na qual os homens não conseguem conceber os 
novos papeis de gênero. A questão é, “Os homens de hoje pretendem 
carregar por muito tempo ainda esta carga milenar, ou vão desejar se 
livrar desse peso, com risco de renunciar às suas vantagens? ” (COUR-
TINE, 2013, p.12).

A constituição da identidade metrossexual

Na atualidade debate-se cada vez mais a questão das identidades. 
Antes consideradas sólidas, rígidas e fixas, atualmente o debate sobre 
as identidades entrou para o rol de problemáticas debatidas em torno 
da sociedade contemporânea. Os sujeitos são configurados por novas 
maneiras de se posicionar, agir e pensar, abrindo mão das verdades 
imutáveis e valores absolutos, cedendo espaço as mudanças que fa-
zem da atualidade o panteão da efemeridade e da liquidez das coisas 
(Bauman, 2003; 2007 apud Bonácio, 2012).

Para Gregolin (2007) os indivíduos vivem as subjetividades de for-
ma tensiva, reapropriando-se dos componentes fabricados e produzin-
do formas de individualização, criando outras formas de ser e viver40. 
Na trajetória de construção das identidades, os sujeitos que vivem estas 
subjetividades, dialogam com diversas práticas, representações algumas 

40. Adição minha.
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vezes hegemônicas ou contraditórias, criando em seus cotidianos, es-
tratégias de ação em meio aos limites e possibilidades da dinâmica so-
cial. Neste processo, eles se movem de um âmbito a outro, em meio às 
várias classificações identitárias onde reafirmam, resignificam marcas 
sociais, convenções e resistem em um embate social contínuo.

Assim, pensar a construção das identidades na atualidade não é 
um processo desprovido de dificuldades e especificidades. Neste sen-
tido, devemos levar em conta o aspecto construtivo das identidades; 
as identidades não existem por si só, não possuem um conteúdo auto-
-idêntico capaz de atuar como descritivo dos sujeitos que pretendem 
nomear, pois tal processo se dá em um campo potencialmente ilimi-
tado através de um mecanismo de diferenciação, operando median-
te exclusões que lhes são intrinsicamente características. (BUTLER, 
2003 apud FRANÇA, 2007, p. 230).

Assim, se as identidades são construções legitimadas a partir de 
vários fatores sociais, econômicos e culturais, também são perti-
nentes os debates sobre a questões da identidade de gênero e os 
desdobramentos que a compõem. Antes percebida como um as-
pecto biológico ligada ao corpo anatômico e a sexualidade, hoje é 
percebida como uma construção cultural. Isso implica em pensar 
as questões de gênero que permeiam os processos de construção 
identitária.

Assim, nos propomos a pensar aqui questões relacionadas à cons-
tituição da “identidade metrossexual”. Como vimos anteriormen-
te, existem múltiplas maneiras de se vivenciar a masculinidade, no 
entanto, dentro desta categoria podemos operar com segmentações 
que distinguem as masculinidades hegemônicas e as subalternas, ou 
marginalizadas. Sujeitos percorrem suas trajetórias de vidas dialogan-
do com todas elas, contudo, pode-se afirmar que os grupos de cate-
gorização centrados em uma masculinidade hegemônica podem ser 
apontados como aqueles que se identificam fortemente com o gêne-
ro masculino.
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Entre os embates enfrentados pelos sujeitos, (em especifico aque-
les identificados como homens), se encontram aqueles relacionados 
as disciplinas dos corpos a fim de se aproximarem do modelo ideal he-
gemônico. Temos aqui um processo de socialização onde desde cedo 
meninos são ensinados a se adequarem ao padrão heteronormativo, 
e aqueles que não conseguem se adequar passam a ser enxergados 
como desviantes, portadores de masculinidades não-hegemônicas ou 
subalternas (CONNELL, 1995).

De modo mais detalhado, temos múltiplas maneiras de viven-
ciar a masculinidade, em um jogo de transação com as práticas 
e valores construídos como ideais. No entanto, as modificações 
pelas quais a sociedade tem passado, fazem com que certos pa-
radigmas referentes a disciplina corporal, a gênero e sexualidade 
também se modifiquem.

Desse modo, com o peso da obrigação de ser homem aos moldes pré-

-estabelecidos pela heteronormatividade, com o avanço dos movimen-

tos feministas e, consequentemente, com a cada vez maior inserção da 

mulher no mercado de trabalho – realizando atividades outrora desti-

nadas apenas aos homens – e, por fim, com as mudanças na vivência da 

masculinidade, fala-se de uma “crise masculina”, o que tem contribuído 

para novas/outras representações do masculino. ( JÚNIOR e CANCE-

LA, 2012, p.21).

Márcio Souza (2009) traz um ponto interessante a respeito dessas 
transformações; ele diz que esse homem que se configura na atualida-
de é fruto de uma temporalidade marcada pela ressignificação cons-
tante entre masculino e feminino, pois “se vivemos em um novo tem-
po, um novo padrão de comportamento em bases não tradicionais 
e mais flexíveis, se faz emergente” (p.133). Se antes o ideal da ima-
gem masculina era o de um homem que não demonstrava seus senti-
mentos, não chorava, investia seu tempo e dinheiro em carros, jogos, 
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bares, e não possuíam nenhuma ou raríssima preocupação com a apa-
rência, (ou seja, qualquer roupa servia e combinava com tudo), hoje, 
essas imagens têm sofrido alterações importantes.

Na atualidade, a ligação do homem com o cuidado de seu corpo 
permeia a vivência e a fabricação de seus corpos, no que diz respeito 
não apenas a sua forma física, mas também à estética da pele, das 
roupas dos cabelos entre outras preocupações fabricando um estilo 
mais elaborado de si. Cada vez mais aumenta a frequência de homens 
em salões de beleza, centros estéticos, para que sua boa imagem seja 
consumida por si e pelas outras pessoas. No século XXI, o homem é 
percebido como um consumidor que sem muitas restrições consome 
de carros e motos a cremes e hidratantes corporais, além de ter uma 
maior liberdade quanto a expressão de seus sentimentos sem sofrer 
a mesma repreensão sofrida outrora. Logo neste contexto ele pode 
vivenciar atitudes antes relacionadas apenas às mulheres. ( JÚNIOR e 
CANCELA, 2012, p.21,22).

Levando em consideração estes aspectos queremos aqui chamar 
atenção para o papel do consumo na construção destas novas iden-
tidades masculinas. De modo geral, sabe-se que o consumo se torna 
uma arena onde as identidades são gestadas. “(...) o consumo, por-
tanto, torna-se uma arena na qual se constroem, afirmam e deslocam 
subjetividades. ” (FRANÇA, 2007, p.232).

Contudo neste cenário, questões relacionadas à identidade de gê-
nero tomam uma proporção maior, na medida em que há uma hibri-
dização de valores tidos como femininos e masculinos. Neste aspecto, 
algumas investidas sobre gênero enfocam a construção da identidade 
e a sua relação com o consumo, considerado um dos fatores mais re-
levantes na construção das identidades. (OLIVEIRA e LEÃO, 2011). 
Neste contexto, notamos que, dentre essas novas possibilidades de 
vivência da masculinidade, surge a “identidade metrossexual” termo 
que para Oliveira e Leão (2012) evoca uma identidade de gênero que 
se baliza em certos padrões de consumo para se autenticar.
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A primeira utilização do termo metrossexual foi no artigo intitu-
lado “Here comes the mirror men”, do jornalista Mark Simpson, pu-
blicado em 1994 no jornal The Independent. No entanto é em 2002 
que o termo ganhou uma popularidade, com o artigo “Meet the 
metrossexual”, também do mesmo autor. Na descrição de Simpson, 
o metrossexual é um homem jovem, bem remunerado, que habita 
ou trabalha numa metrópole, local onde se situam as melhores lo-
jas. (OLIVEIRA e LEÃO, 2012, p.264). Esse homem metrossexual, se-
gundo Garcia (2004), costuma gastar uma quantia superior a 30% de 
sua renda em cosméticos, roupas, salões de beleza e clínicas estéticas, 
além de passar um bom tempo em shoppings.

A indústria parece estar atenta a este fenômeno há algum tempo, 
e mais do que atenta é no bojo da indústria da moda e da beleza que 
esta construção se reproduz e se sustenta, já que cada vez mais se 
lançam novos produtos destinados a esse homem, o que estimula de 
alguma maneira o consumo masculino. Este cenário tem proporcio-
nado um crescimento no consumo nos últimos dez anos, em torno 
de aproximadamente 17% ao ano (GARCIA, 2004). Como vimos no 
item anterior, há o debate sobre um novo homem que se configura 
na contemporaneidade, este por sua vez pode ter como uma de suas 
definições a metrossexualidade.

O termo metrossexual, criado e usado desmedidamente para dar conta 

desse novo homem mais preocupado com a saúde, a beleza estética e o 

modo de cuidar do seu corpo e das roupas que veste, fez nascer a idéia 

de que todo homem poderia ter uma preocupação estética consigo, tal 

como fazem as mulheres, sem, no entanto, perder um grau sequer da 

sua masculinidade, ou seja, sem colocar em risco a sua identidade e mui-

to menos a sua preferência sexual. (SILVA, 2006, p.127).

Acreditamos que o termo metrossexual seja realmente usado de 
maneira desmedida, pois o mesmo é usado para dar conta de um 
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homem universalizado nos termos de um “Novo Homem”, não se 
levando em conta as várias subjetividades e vivências individuais de 
cada sujeito. Como uma construção estereotípica que espelha uma 
das diversas maneiras de se vivenciar a masculinidade, esta é mais es-
pecificamente ligada diretamente ao consumo.

Já em relação à segunda parte da citação, acreditamos que uma 
suposta “experiência metrossexual” ultrapassa o plano das ideias, ou 
seja, alguns homens podem e vivenciam suas preocupações estéti-
cas, tal como fazem as mulheres, o que não significa que sua orien-
tação sexual vá ser alterada. Assim, os metrossexuais se veem como 
homens que possuem um senso estético apurado e acreditam que o 
cuidado com o corpo, o cabelo e a pele, dentre outras preocupações 
estéticas não afetam sua orientação sexual.

Ao falar desse metrossexual, abordamos o aspecto do consumo li-
gado à constituição de sua identidade. Mas será que o consumo seria 
uma característica única na construção desse metrossexual? Seria pos-
sível definir a metrossexualidade somente a partir de seu desejo e vo-
lume de consumo? Pensando um pouco estes aspectos, acreditamos 
que devemos olhar e compreender este fenômeno como parte de um 
plano mais dilatado, onde mudanças econômicas, culturais e sociais 
se convergem no processo identitário dos sujeitos.

Em meio a essas mudanças, alguns debates tratam a metrossexua-
lidade como uma identidade cultural pós-moderna, que advém de 
uma possibilidade de consumo, que só se realiza em um determina-
do contexto espaço temporal, a saber, na “sociedade pós-moderna de 
consumo”. (OLIVEIRA e LEÃO, 2012, p.265). Logo, sabemos que o 
metrossexual tem suas bases fincadas no consumo, mas procuramos 
compreender um pouco mais sobre o papel deste na constituição de 
tal identidade.

Na contemporaneidade o consumo abre-se para novas perspecti-
vas, onde a sua concepção utilitarista é questionada. Isso significa que 
a forma como o indivíduo consome não estaria mais ligada a provisão 



86

de necessidades, mas, mais estritamente à questão de gostos, estilos de 
vida e a maneira como se mostram a si próprios e para o mundo. É de 
Baudrillard tal concepção (2003 apud Oliveira e Leão, 2011) para quem a 
identidade moderna é melhor compreendida por meio da ideia de con-
sumo. Segundo ele, selecionamos uma identidade para nós mesmos na 
vitrine do mundo social pluralizado; deparamos reflexivamente com 
ações, experiências e objetos como parte da necessidade de construir e 
manter a própria identidade. Nesta perspectiva, o consumo passa a ter 
significado, não apenas o consumir por necessidade de suprir algo, mas 
consumir como ato de significar na sociedade. Entendendo que o consu-
mo assume papel central na construção da identidade, já que o mesmo 
carrega significados simbólicos que por sua vez definem pertencimento, 
fica claro o papel do consumo na fabricação do corpo do metrossexual.

Seguindo o raciocínio sobre a constituição do metrossexual, per-
cebemos também uma grande importância do corpo na construção 
do mesmo. O corpo fala, exibe nossos desejos, posicionamentos po-
líticos, pertencimentos; ele também é escrito e, por isso, passível de 
(re) apropriação/ões, (re) elaboração/ões e (re) leitura/s. ( JÚNIOR 
e CANCELA, 2012, p.22). Nesse sentido, o corpo se transforma em 
uma forma de linguagem que interage com o mundo, inserindo os 
sujeitos em espaços, tempo, cultura entre outras esferas que contri-
buem para a (re) construção das identidades.

A publicidade é uma das responsáveis pela importância dada ao 
corpo na constituição dessa identidade. A mídia é parte cativa na 
construção do corpo do metrossexual, que é espetacularizado como 
um corpo desejável. Para Gregolin (2007), as identidades funcionam 
como etiquetas e disciplinamento do corpo social; mas para os sujei-
tos tomarem isso para si, é preciso que seja algo agradável, por isso a 
mídia espetaculariza o corpo, mostrando-o belo, saudável, uma ver-
dadeira atração. Através da publicidade, a mídia se direciona a deter-
minados públicos fazendo com que estes consumidores/as acreditem 
que signos como beleza, sucesso, confiança, virilidade e poder são 
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necessários para suas construções enquanto sujeitos, o que acaba por 
fomentar o consumo dos produtos que carregam estes significados. 
Ao criar símbolos que nutrem o imaginário sociocultural, a mídia 
acaba modelando as condutas e os estilos de vida. Os sujeitos ado-
tam esses fatos como verdades e os internalizam, uma vez que quem 
legitima as significações são as instituições reconhecidas socialmente 
e acreditáveis, como a medicina. A sociedade midiática na atualidade 
está obcecada pelo espetáculo tramado, sendo conduzida por valores 
efêmeros, de modo que estamos vivendo na sociedade do espetáculo, 
em que tudo é colocado como show. (GREGOLIN, 2003)

Neste cenário onde a mídia por muitas vezes através da publicida-
de veicula imagens de corpos esculturais que carregam significados 
de poder por conta da maneira que são expostos, “O metrossexual de-
senvolve e vivencia uma “nova/outra” performance masculina, a qual 
está também fundamentada na “fabricação” do seu corpo” ( JÚNIOR 
e CANCELA, 2012, p.24). Esta fabricação se dá por meio do consumo 
de roupas, sapatos, cosméticos, automóveis, academias, livros, revistas, 
viagens, vídeos games, shoppings entre vários outros gastos que fabri-
cam os corpos que atuarão na performance masculina dos metrosse-
xuais. Estes corpos fabricados atuam na criação de uma imagem que de 
alguma maneira é a abertura para novas aproximações, sociabilidades, 
uma maneira de estar, se reconhecer e ser reconhecido pelos demais.

A figura “dos metrossexuais” é representada como o homem que 
realiza diversos procedimentos para fabricar seu corpo desejável, que 
chame atenção, que sejam mais uma característica a seu serviço na 
hora de se relacionar com as demais pessoas.

Para o metrossexual o que importa não é o esconder-se, mas o mostrar-

-se, o aparecer para ser desejado. Primeiramente, desejado por si – pois 

o metrossexual recorrentemente é identificado pelas pessoas, no senso 

comum, com o termo narcisista – e depois pelos outros. O metrosse-

xual está no mostrar-se, no expor-se, haja vista que o padrão de beleza 
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existente hoje se inscreve em propriedades fetichistas de um corpo ima-

gético, sensual, desejado. ( JÚNIOR e CANCELA, 2012, p.28).

Na contemporaneidade onde a imagem é soberana, “o metrossexual 
“aparece”, mostra-se, pois tem confiança no corpo que produz”. ( JÚ-
NIOR e CANCELA, 2012, p.28). Entendendo o metrossexual como uma 
nova/outra performance masculina, que tem no consumo as bases da 
fabricação de seu corpo, não poderíamos deixar de ressaltar o papel da 
comunidade gay na construção desta relação masculina com o consumo 
e a consciência estética da qual a comunidade gay é pioneira no âmbito 
masculino. Na atualidade, o universo do consumo de roupas de grifes, 
cosméticos, sapatos, bolsas, perfumes, revistas e a cobertura da mídia es-
pecializada têm colocado os holofotes sobre os homens, mostrando que 
os mesmos são tão vitais para a indústria quanto às mulheres.

De certa forma, isso tem crescido além da influência da comunidade gay, 

que sempre estabeleceu normas de consciência estética para roupas e 

estilo. A partir do momento em que a homossexualidade foi aceita pela 

sociedade, os homens passaram a ter prazer em consumir moda, mas 

também em exibir um visual altamente sofisticado, que pode ser visto 

nas revistas e na publicidade. (BLACKMAN, 2014).

No entanto, acreditamos que mesmo este crescimento não tendo 
mais a influência direta do consumo e do senso estético da comunida-
de gay, o caminho que elevou a relação homem e consumo ao pata-
mar que ocupa hoje, teve como precursora a comunidade gay.

Considerações Finais

Sabendo disso, nos propomos entender o metrossexual como uma 
masculinidade intermediária localizada entre o modelo hegemônico 
tradicional e o modelo subalterno gay. Neste sentido, para pensarmos 
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a relação entre estas três performances masculinas, buscamos nos ali-
nhar com os pressupostos da teoria queer que buscam compreender 
as vias em que práticas sexuais, corpos sexuados e desejos, se deses-
tabilizam por não estarem alinhados. Esta desestabilização é causada 
por uma multiplicidade de superfícies corporais e práticas que ex-
trapolam as escassas categorias contidas no sistema heteronormati-
vo. (MOORE, 1999 apud MARTINEZ, 2009, p.49). “Nestes casos, a 
performance de gênero possui uma dimensão subversiva, em que os 
espaços fora da matriz heterossexual revelam a instabilidade das re-
presentações sociais de gênero e a sua natureza imitativa através da 
noção de paródia. ” (MARTINEZ, 2009, p.49).

Assim, o metrossexual é uma representação intermediária no es-
pectro entre masculinidades hegemônicas e subalternas, pois de um 
lado, se aproxima da figura do gay (na medida em que se liga a um 
imaginário que o coloca como portador de um senso estético apu-
rado para o consumo)41; de outro, se aproxima da figura do heteros-
sexual na medida em que possui o alinhamento entre desejo e ana-
tomia. Por isso, acreditamos que a metrossexualidade se constituiria 
como um modelo possível de se tornar hegemônico na medida em 
que é uma representação e uma performance heteronormativa.

Para entender melhor a metrossexualidade no espectro da dinâ-
mica interna das masculinidades, utilizamos os mesmos termos de 
Demetriou ([2001] apud Connell, 2013), que identifica duas formas 
de hegemonia, uma interna e outra externa. A hegemonia externa 
se refere à esfera institucional da submissão feminina em relação aos 
homens; e a hegemonia interna se refere à elevação social de um 
grupo de homens sobre todos os outros. Ele ainda argumenta que as 
relações entre as duas formas são pouco perceptíveis na formulação 

41. Isso não significa, contudo, que a vaidade não possa ser um atributo ligado à heterosse-
xualidade. Mas estamos nos referindo a um imaginário social (um estereótipo) que coloca a 
heterossexualidade masculina como dissociada do consumo, este um atributo ligado direta-
mente ao feminino. (MARTINEZ, 2009).
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original do conceito e não abordado de maneira específica nos usos 
recorrentes do conceito.

Para além, a hegemonia interna foi entendida como uma forma, tipica-

mente “elitista”. Isso quer dizer que masculinidades subordinadas e mar-

ginalizadas são vistas como não tendo nenhum impacto na construção 

da masculinidade hegemônica. Masculinidades não hegemônicas exis-

tem em tensão com, mas nunca penetram ou impactam a masculinidade 

hegemônica. Há, então uma representação dualística das masculinida-

des. (CONNELL, 2013, pp.260,261).

Segundo Demetriou ([2001] apud Connell, 2013) esta abordagem 
mais elitista da hegemonia interna, deixa escapar o que seria o seu 
“pragmatismo dialético”, isto é, o processo pelo qual a masculinidade 
hegemônica se apropria e coopta outras masculinidades (subalternas 
ou não), não diferenciando o quanto isso pareça pragmaticamente 
útil na continuidade da dominação. Tendo como resultado um “blo-
co histórico” que envolve uma rede de padrões múltiplos dos quais 
o hibridismo se configura como a melhor forma para a manutenção 
da hegemonia externa, esta dialética gera um processo constante de 
negociação, tradução e reconfiguração.

Essa conceitualização leva a uma visão diferente da transformação his-

tórica nas masculinidades. A masculinidade hegemônica não se adapta 

simplesmente às condições de transformação histórica. Em vez disso, o 

bloco masculino hegemônico é uma hibridização cuja apropriação de 

elementos diversos o faz “capaz de se reconfigurar e adaptar às espe-

cificidades de novas conjecturas históricas”. (DEMETRIOU, 2001 apud 

CONNELL, 2013, p.261).

Pensando assim, acreditamos que o pragmatismo dialético captura 
a influência recíproca das masculinidades umas sobre as outras; assim 
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os padrões de masculinidade hegemônica podem ser alterados ao in-
corporarem elementos de outras masculinidades. Contudo, apesar 
de provocar esta transformação na masculinidade hegemônica, suas 
estruturas mais concretas não seriam alteradas. Isso significa que em-
bora o metrossexual se aproprie de aspectos da masculinidade gay, 
embaçando as práticas de gênero, isso não enfraquece o patriarcado 
ou mesmo os princípios da heteronormatividade.

Ou seja, percebemos um movimento dialético onde a apropriação 
descrita acima atua como uma antítese com relação à masculinida-
de hegemônica (tese) possibilitando aí a constituição da síntese, re-
presentada pelo processo de hibridização. Sendo assim, acreditamos 
que se constitua um paradoxo, onde a masculinidade hegemônica se 
apropria de aspectos das masculinidades subalternas e marginaliza-
das não só para a manutenção da hegemonia externa, mas também 
para a manutenção da hegemonia interna o que acaba por gerar um 
processo onde as estruturas de poder são mantidas pela a atuação dos 
agentes envolvidos no processo, sejam eles subalternos ou não. Este 
processo acaba por gerar uma relação em que o opressor utiliza das 
experiências dos oprimidos para realizarem a manutenção do poder.

É dentro desta perspectiva que compreendemos a figura do me-
trossexual no espectro das masculinidades: como uma masculinidade 
intermediaria e híbrida que ruma em direção a hegemonia.
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TRANS E O ALCANCE DA LEI 11.340/2006
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Introdução

As transformações sociais que ocorrem na sociedade afetam o sis-
tema jurídico, que tem como ponto central o ser humano. Mudanças 
de valores, moralidade, instituições como casamento e família, são 
todos campos que afetam diretamente os limites e formas de estabe-
lecer as normas de convivência em coletividade. Logo, o Direito não 
pode ficar alheio às mudanças que acontecem no mundo fático e é 
imprescindível que ele acompanhe e resolva os conflitos que surgem 
a todo o momento. O conceito de família, por exemplo, com o Có-
digo Civil de 2002, foi modificado e os núcleos familiares não tradi-
cionais, antes repelidos pela sociedade, são reconhecidos, possuindo 
amparo jurídico (ASSIS NETO; JESUS; MELO, 2016). Além disso, a 
possibilidade de alteração do prenome e do gênero nos registros civis 
abriu um leque de direitos, principalmente às pessoas transgênero.

Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o que se chama 
de família tradicional, teria suas bases fundamentadas numa moral 
cristã. A “família tradicional” não é tradicional senão pelo imaginário 
social e também jurídico pela naturalização do mundo judaico-cristão 
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como exemplar, natural e eterno, conforme argumenta Dias (2017). 
Tendo em vista esse contexto de mudanças, o objetivo deste traba-
lho é contextualizar a histórica luta das mulheres ao longo de séculos, 
com a finalidade de analisar a Lei 11.340/2006 e o seu alcance. Tida 
como um marco na história das mulheres, combatendo agressões so-
fridas no ambiente familiar e doméstico, a aplicabilidade da Lei Maria 
da Penha à mulher trans, garantindo a sua integridade física e psico-
lógica, é tema recente e controverso. Nesse viés, procura-se levar em 
consideração a teleologia dos direitos fundamentais, que asseguram 
identidade à pessoa por meio do desenvolvimento de sua personalida-
de e de como ela se vê e se compreende no mundo.

A pesquisa exploratória (documental, bibliográfica e jurispruden-
cial) é guiada pelos métodos dedutivo e histórico, pois é necessário es-
tudar o contexto e as transformações da sociedade, tanto no que con-
cerne aos direitos das mulheres quanto às questões de gênero. Desse 
modo, não se busca fazer apenas uma autoexposição do objeto, mas 
avaliação crítica e objetiva, com base nas incongruências existentes, 
possibilitando discutir os temas que o envolvem (CHAGAS, 2012).

Em um primeiro momento, busca-se contextualizar as conquistas 
históricas das mulheres brasileiras. Ressalta-se que a questão da desi-
gualdade na distribuição das riquezas sustentou os movimentos das 
mulheres menos favorecidas economicamente, que buscaram exigir 
os seus direitos, prestações sociais diversas e uma vida digna. As mani-
festações femininas interrompem uma ideia tradicionalista e passam a 
promover novas formas de ver o mundo.

Em seguida, é preciso distinguir os vocábulos gênero e sexo, já que 
o termo gênero só ganhou destaque no século XX, a fim de diferen-
ciar os papéis do homem e da mulher no meio social, a partir de es-
tudos feitos por Money, em 1955. Com os novos significados dados à 
palavra gênero, os estudos, que antes eram determinados apenas pelo 
fator biológico, voltaram sua atenção para os aspectos sociais e para 
a intersecção com outros fatores. É certo que o papel do homem na 
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sociedade vai interferir no papel da mulher e essa dinâmica deve ser 
estudada em conjunto ( JESUS, 2012; SCOTT, 1995).

Nessas perspectivas de avanços e direitos conquistados, faz-se uma 
análise da Lei 11.340/06, sua abrangência e a efetiva proteção às mu-
lheres trans, sob pena de desrespeitar o princípio da dignidade da pes-
soa humana e o da felicidade. A visibilidade dos direitos da população 
transgênero e o reconhecimento de sua existência representam um 
avanço social, fruto de lutas e combates a preconceitos que estão, gra-
dativamente, sendo reconhecidos pelo judiciário.

Sem a pretensão de esgotar o tema, os próximos tópicos contex-
tualizam as lutas das mulheres por espaço e voz, em especial as das 
mulheres trans que querem ser respeitadas em sua identidade, tendo 
direito a ter direitos. Desse modo, o artigo discute a necessidade de se 
estender a interpretação da palavra mulher para incluir as trans no rol 
de pessoas protegidas pela Lei Maria da Penha.

Conquistas históricas e a ascensão social da mulher no Brasil

Ao longo de décadas as mulheres buscam ter seus direitos equipara-
dos aos dos homens, de modo geral, de modo a terem independência 
financeira, mas, também, emancipação social, descolando-se da ideia de 
subjugação ou dependência inafastável de uma figura masculina. As re-
lações econômicas e sociais, ao longo da história, influenciaram signifi-
cativamente na inclusão ou exclusão das mulheres no meio laboral e no 
direito à igualdade perante as relações com os homens (SARTI, 1998).

Segundo Sarti (1998), uma característica da sociedade moderna é 
a desigualdade na distribuição das riquezas. Se, de um lado, há uma 
minoria economicamente privilegiada, concentrada nas grandes ci-
dades, com um elevando grau de consumo de bens materiais e cultu-
rais, noutro polo está a maior parcela da população, constituída por 
moradores das zonas rurais e das periferias urbanas, às margens do 
crescimento econômico e de seus benefícios.
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Foi nesse cenário, de contradições, que o feminismo encontrou 
seu pilar, buscando uma sociedade mais igualitária em que a mulher 
teria um papel protagonista, deixando de ser mera coadjuvante da 
vida social e familiar. Várias mulheres, de todas as classes, ansiando 
mudanças de comportamento através de suas ideologias, buscaram 
repensar e mudar as organizações sociais para que elas tivessem seus 
direitos positivados e efetivados (SARTI, 1998).

A luta por direitos políticos é um marco na história das conquistas 
das mulheres. A modernização da mulher brasileira e as mudanças 
de valores, inclusive em relação à composição familiar, teve estreita 
ligação com as mulheres de classe média e a escolarização superior, 
que se deu numa sociedade hierarquizada de classe, raça e gênero e 
reproduziu diferenciações e preconceitos. Entretanto, ainda que não 
alcançassem toda a sociedade, essas novas conquistas não foram fá-
ceis de conseguir e ainda estão acontecendo (SARTI, 1998).

Os estudos indicam que as primeiras manifestações femininas da-
tam do século XIX na Inglaterra. Quando as inglesas, chamadas de 
Suffragettes, se uniram para terem direito ao sufrágio universal42, que 
até então era exclusivo dos homens. Esse direito foi conquistado após 
muitas lutas em 1918 (KARAWEJCZYK, 2013).

No Brasil, somente em 1919, foi apresentado o primeiro projeto 
para conceder o direito ao voto feminino, proposto pela Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, inspirada nas Suffragettes. No iní-
cio do século XX, a competência para tratar de assuntos eleitorais era 
dos estados-membros. Por isso, em 1927, o estado do Rio Grande do 
Sul concedeu às mulheres o direito ao voto (TSE, 2018).

Em 1928, foi eleita a primeira prefeita da América Latina, a poti-
guar Alzira Soriano. Com 32 anos, ela obteve 60% dos votos da ci-
dade de Lages, no Estado do Rio Grande do Norte. Apesar de não 

42. Sufrágio Universal é o direito que todo cidadão tem de votar e ser votado, poder eleger 
os seus representantes para os cargos políticos e também se candidatar para eles. Está previs-
to no artigo 14 da Constituição Federal de 1988.
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poderem votar no estado, as mulheres poderiam se candidatar. Sua 
administração durou apenas sete meses, acabando com o advento da 
Revolução de 1930, já que o seu governo era oposição ao governo de 
Getúlio Vargas (TSE, 2018).

Ainda de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
(2018), somente em 1932, a partir do Decreto nº. 21.076, do então 
presidente Getúlio Vargas, foi concedido às mulheres brasileiras que 
exerciam função pública remunerada o direito ao voto, mas elas não 
eram obrigadas a votar como os homens. Em 1934, com a promul-
gação da nova Constituição do Brasil, o voto feminino passou a ser 
um dever: “Art. 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os 
homens, e para as mulheres, quando estas exerçam função pública 
remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar” 
(BRASIL, 1934).

A força dos movimentos feministas ganhou mais poder a partir da 
década de 1970, nos países europeus e nos Estados Unidos, com refle-
xos em outros países, como o Brasil, por exemplo. Questionamentos 
acerca dos padrões impostos pela sociedade surgem a todo o momento, 
principalmente aqueles ligados às relações de gênero, classe, religião, 
etnia e política. Para Silva (2000) os movimentos sociais partiram a uni-
dade dos conceitos clássicos e com isso promoveram um novo conceito 
de mundo. Esses movimentos se baseiam em ações coletivas e em rela-
ções de solidariedade, evidenciando diversas formas de opressão.

No período da ditadura militar, iniciado em 1964, em meio à as-
censão dos movimentos estudantis e das novas formas das relações 
de trabalho, as mulheres reivindicavam melhores condições de vida e 
bem-estar social. Crises econômicas e algumas desavenças entre igre-
ja católica e esquerda, principalmente referentes à moralidade sexual, 
fizeram aflorar ainda mais a insatisfação das feministas quanto à con-
juntura daquele período, clamando por mudanças. Para elas, as trans-
formações deveriam começar pela estrutura social. Suas lutas esbarra-
vam na ditadura militar, pois pregavam a democracia (SARTI, 1998).
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Especialmente na cidade de São Paulo, as mulheres das periferias, 
organizadas em grupos da Igreja Católica, cobravam do Estado me-
lhorias básicas para atender certas necessidades, como creches para 
seus filhos, salários dignos e maior poder de compra. A falta de cre-
ches era um dos maiores problemas, pois essas mulheres necessita-
vam trabalhar, mas não tinham com quem deixar seus filhos. Todas 
essas exigências propiciaram não só mudanças intelectuais, mas prin-
cipalmente mudanças físicas nas cidades (SILVA, 2000).

Os grupos feministas se organizavam em torno das associações de 
bairro, clubes de mães e associações de donas de casa, que se reuniam 
em seus bairros pouco privilegiados com apoio da Igreja Católica. Es-
ses grupos de mulheres existiam desde o início dos anos 1960, reunin-
do, inicialmente, mulheres que não exerciam nenhuma atividade re-
munerada fora de seu ambiente familiar. A partir da década de 1970, 
tais grupos começaram a ter uma atitude reivindicatória, buscando 
melhoria da qualidade de vida e a defesa dos interesses dos desprovi-
dos e explorados da sociedade, de acordo com os preceitos religiosos 
da pastoral. Foi nesse contexto, precisamente em 1973, em São Paulo, 
que um clube de mães organizou um protesto contra o aumento do 
custo de vida, e a repercussão obteve alcance nacional (SARTI, 1998).

Houve crescimento acentuado da participação das mulheres em 
sindicatos, inclusive, alguns deles, começaram a ser dirigidos por elas. 
Todos esses fatores fizeram com que houvesse uma maior preocu-
pação com as condições das mulheres operárias e, consequentemen-
te, ocorreram congressos e encontros voltados ao público feminino 
(SARTI, 1998).

Com o retorno das mulheres exiladas pela ditadura, na década de 
1980, e o seu encontro com os grupos feministas do Brasil, ocorreu 
a estabilização dos movimentos, já que os padrões patriarcais euro-
peus eram bastante distintos dos padrões brasileiros, o que fez bro-
tar novas perspectivas de discussões políticas, principalmente no que 
diz respeito à luta de classes feminista e do interesse coletivo. Em 
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1980, foi instalado o primeiro Centro de Defesa dos Direitos da Mu-
lher (GREGORI, 2012). Segundo Sarti (1998), nos anos 1980, o movi-
mento feminista brasileiro possuía força política e social solidificada, 
apontando para um discurso que questionava as relações de gênero.

Nos anos seguintes, as ideias eram difundidas pelo país e os gru-
pos feministas se expandiam na mesma proporção. Em 1985, foram 
criadas as primeiras Delegacias em Defesa da Mulher, com o intui-
to de resguardar as mulheres vítimas de estupro, espancamentos e 
outras formas de violência, tendo o quadro de funcionários com-
posto apenas por mulheres, para evitar que as denunciantes fossem 
tolhidas de seus direitos ou constrangidas por exigir seus direitos. 
As delegacias especializadas foram instaladas por determinação do 
governo, pautadas nas reinvindicações dos movimentos feministas 
que pediam a diminuição da violência contra a mulher. Nesse pe-
ríodo, avançou-se quanto à conscientização das mulheres a partir 
de grupos organizados que atendiam aquelas que fossem vítimas de 
violência (GREGORI, 2012).

Já na década de 1990, o movimento feminista passou a ser chama-
do de “feminismo popular”, pois as articulações das mulheres mais 
pobres se davam nos bairros onde elas residiam. As operárias se or-
ganizavam através dos sindicatos de classe, inclusive as trabalhadoras 
rurais, que começaram a se estruturar guiadas pelos ideais do movi-
mento. Foram também criadas Organizações Não Governamentais 
(ONGs) feministas, na busca por influenciar diretamente a sociedade 
e o poder público (SARTI,1998). Em síntese, “[...] a existência de mui-
tos feminismos era amplamente reconhecida, assim como a diversi-
dade de pontos de vista, enfoques, formas organizativas e prioridades 
estratégicas feministas nos anos noventa” (ALVAREZ, 1994).

O feminismo e a sua pluralidade possibilitaram a quebra de di-
versas barreiras ideológicas relativas a gênero no Brasil e no mundo 
(SARTI, 1998). O ano de 1994 foi de preparação para a IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995, na cidade de Beijing, na 
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China. Nessa perspectiva toda a América Latina se uniu para avaliar 
as alterações ocorridas frente ao movimento e estabelecer novos obje-
tivos. Segundo dados da Articulação das Mulheres Brasileiras (2000), 
mais de 800 organizações de mulheres e 4000 representantes de 25 
fóruns estaduais se reuniram no Rio de Janeiro para a aprovação da 
Declaração das Mulheres Brasileiras para a IV Conferência Mundial 
sobre a Mulher, que foi entregue ao governo. (COSTA,2005)

A jurista e primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Eliana Calmon Alves (2006), assevera que, na época em que o 
Brasil foi chamado para participar do Congresso Internacional de Mu-
lheres, percebeu-se a dificuldade em esboçar as metas a serem debatidas 
pela carência de dados estatísticos sobre a atuação da mulher brasilei-
ra. Não havia precisão numérica de dados, apenas dos dados obtidos 
do IBGE, de pesquisas disjuntas advindas das Secretarias de Segurança 
Pública dos Estados e de uma única pesquisa, realizada pela Fundação 
Perseu Abramo, em 2001. Contudo, foi a partir deste congresso que a 
investigação dos dados e indicadores passou a ser prioridade.

Uma das consequências dessa nova tônica foi a elaboração e aprova-
ção da Lei 10.778/2003, que tornou obrigatório que as unidades de saúde 
preenchessem um questionário criado especialmente para informar so-
bre o atendimento de mulheres que apresentem sinais de agressão física 
ou psicológica. Em seu art. 1º, dispõe que “Constitui objeto de notifica-
ção compulsória, em todo o território nacional, a violência contra a mu-
lher atendida em serviços de saúde públicos e privados” (BRASIL, 2003).

É notório que a sociedade se transformou na medida em que a 
luta feminista avançou. Um exemplo de tal afirmação é o reflexo no 
campo artístico. A letra da música “Triste, louca ou má”, interpreta-
da pela banda “Francisco, el hombre”, evidencia a inquietação hodierna 
acerca do papel da mulher.

Triste louca ou má. Será qualificada. Ela quem recusar. Seguir receita 

tal. A receita cultural. Do marido, da família. Cuida, cuida da rotina. Só 
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mesmo rejeita. Bem conhecida receita. Quem não sem dores. Aceita que 

tudo deve mudar. Que um homem não te define. Sua casa não te define. 

Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Um homem não te de-

fine. Sua casa não te define. Sua carne não te define. Ela desatinou. De-

satou nós. Vai viver só. Ela desatinou. Desatou nós. Vai viver só. Eu não 

me vejo na palavra. Fêmea: Alvo de caça. Conformada vítima. Prefiro 

queimar o mapa. Traçar de novo a estrada. Ver cores nas cinzas. E a vida 

reinventar (HOMBRE, 2016).

Ainda que a arte imite a vida, os protestos em músicas, filmes ou 
em atos políticos desnudam a realidade brasileira em que o modelo 
patriarcal e segregacionista insiste em continuar. Enquanto as práticas 
arcaicas existem, os movimentos feministas avançam com resiliência, 
aprovando leis e promovendo políticas públicas que garantam o seu 
resistir e o seu reexistir (SILVA, 2000).

Entre o sexo e o gênero: o direito deve se adaptar à realidade 
ou a realidade ao direito?

Considera-se necessário contextualizar que, na construção da iden-
tidade social do ser humano, as mulheres lutaram e lutam por seu es-
paço na sociedade e por uma igualdade de direitos e deveres. É nítido 
que há uma desproporcionalidade com relação à questão do sexo, ba-
seada na dicotomia feminino/masculino. Nela, o sexo feminino deve 
se submeter às imposições do sexo masculino e respeitá-lo. Tanto no 
campo familiar, quanto no âmbito laboral e social, há uma disputa de 
forças, ora visível, ora invisível, que trata a mulher como inferior ao 
homem. As diferenças entre homens e mulheres por muito tempo ge-
raram conflitos e desequilíbrio entre os sexos (ARAÚJO, 2005).

No decorrer da modernidade, por exemplo, construiu-se uma 
distinção clara com relação ao sexo e os seus respectivos papéis, em 
que o homem é posto como o detentor da chefia familiar e provedor 
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do sustento da família, visto como um ser forte e um líder nato, en-
quanto, por outro lado, a figura feminina é vista como indefesa, res-
ponsável pelo lar, por procriar e criar os filhos. Ainda, de acordo com 
Nogueira (2010), a diferenciação do sexo no ambiente laboral é histó-
rica, impregnando valores como a distinção salarial ou a ocupação de 
cargos de chefia somente por homens. Além disso, o fato de trabalhar 
fora do ambiente doméstico costuma eximir o homem de responsabi-
lidades de casa, mas não a mulher.

Nesse cenário, o movimento feminista, aos poucos, consolida uma 
nova categoria que transfere as discussões de sexo para um patamar 
mais elevado: o gênero. Nesta categoria, o movimento abre espaço 
para discussões em torno dos direitos das pessoas trans, possibilitan-
do um questionamento dos lugares de poder estabelecidos pelo regi-
me patriarcal.

Pioneira nas discussões de gênero e da teoria Queer, Butler (2003) 
discute que há uma nítida afinidade entre o trabalho e a relação de 
poder. Ela se utiliza das proposições de Michel Foucault para traba-
lhar a teoria do mecanismo do poder que é exercido em todos os am-
bientes. Para a filósofa, o exercício do poder vai além da repressão e 
é exercido culturalmente através da política, das relações sociais, da 
sexualidade, da desigualdade ou mesmo da utilização da força.

Nessa relação de poder, o feminino é subjugado ao masculino, fator 
percebido não só em relação ao sexo, mas em relação ao gênero. Nesse 
sentido é necessário desvelar a confusão que circunda o significado dos 
vocábulos sexo e gênero, sendo que este deve ser compreendido como 
algo relacionado à esfera social, às relações interpessoais e aos estímu-
los externos, enquanto aquele está relacionado à questão biológica e à 
formação do aparelho reprodutor ( JESUS; ALVES, 2012).

O caminho para a compreensão da sexualidade e do gênero na 
espécie humana é repleto de nuances que merecem ser brevemente 
destacadas. Antes do século XVIII, predominava o monismo, que não 
diferenciava um sexo do outro, ou seja, havia somente um sexo. De 
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acordo com o monismo, o órgão genital feminino era um subdesen-
volvimento do sexo masculino, constituindo um órgão incompleto 
( JESUS; ALVES, 2012). Com o decorrer do tempo, o dualismo dividiu 
a espécie humana em dois sexos distintos, tendo como base a genitá-
lia. Contudo, em um caminhar histórico, a questão biológica passou 
a ser questionada, haja vista que essa divisão simplória já não mais 
explicava a realidade.

Inicialmente, o gênero era visto com certo desdém e preconceito.

Por exemplo, a utilização proposta pelo Dictionnare de la langue française 

em 1976, é: “On ne sait de quel genere il est, s’il est mâle ou femelle, se dit d’um 

homme três caché, dont on ne connait pas lessentiments.” (Não se sabe de que 

gênero ele é, se ele é macho ou fêmea, diz-se de um homem muito dis-

simulado, do qual não se conhece os sentimentos) (SCOTT, 1995, p.3).

O termo gênero somente passou a ter uma conotação mais séria 
nos movimentos feministas americanos, sendo utilizado em repúdio 
ao determinismo sexual biológico. Para Araújo (2005), o vocábulo 
gênero, na definição gramatical, indica indivíduos de sexo distinto 
ou coisas sexuadas, mas com o uso da expressão na literatura femi-
nista, este passou a ter outros significados e novas particularidades, 
destacando o significado social e cultural, diferentemente do conceito 
dado a palavra sexo, atrelada às questões biológicas no plano do femi-
nino e do masculino.

A expressão gênero é uma forma de se aludir às origens unicamen-
te sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres (SCOTT, 
1995). Porém, por algum tempo, a palavra gênero passou a aparecer 
vinculada ao vocábulo mulher. Esse fator está intimamente ligado a 
não aceitabilidade política de um assunto ainda tabu na sociedade, 
que é a ascensão da mulher à vida pública e seu reconhecimento. O 
estudo de gênero surge para evidenciar não apenas a questão bioló-
gica, mas também a psicológica e a social. A história das mulheres 
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descortina uma questão política, para além da visão puramente bio-
lógica, na qual elas lutam para serem legítimos sujeitos históricos 
(SCOTT, 1989).

Atualmente, o termo gênero leva repensar qual é o papel do ho-
mem e da mulher na sociedade, ressignificando os papéis ou des-
mistificando essa (im)posta distinção. Ressignificar, nesse caso, não é 
inverter a posição dos gêneros, mas tratá-los de maneira isonômica 
não só no papel, mas principalmente com a inserção cultural e social, 
integrando-os na sociedade de que fazem parte.

Nesse sentido, enxergar o mundo pela lente do gênero, vai além 
de saber de sua questão genital ou cromossomática, pois visa treinar 
a capacidade de se perceber a maneira como a pessoa se expressa so-
cialmente ( JESUS, 2012).

A desconstrução do sexismo impende uma luta, em nível nacional, 
pelo reconhecimento do direito à liberdade de identidade de gênero, 
que perpassa áreas como a saúde, a educação e a política. Se ser res-
peitado pelo gênero, ainda quando ele condiz com o seu sexo, é um 
impasse para a mulher, maiores são os obstáculos impostos às mulheres 
trans no Brasil, que encontram desamparo jurídico em vários momen-
tos, além de estarem mais vulneráveis à violência psicológica, que, por 
vezes, evolui à física, ou mesmo à morte. ( JESUS; ALVES, 2012).

A sociedade construiu uma realidade sexuada de corpos, com uma 
diferença essencial e determinista: a genitália. A partir desse órgão, 
que dicotomiza as relações e invisibilizam quem está fora do conside-
rado normal (AZEREDO, 2018). Entretanto, a realidade não coaduna 
com o ideário coletivo, uma vez que as mulheres trans, conhecidas 
também como mulheres sociais, se identificam como mulheres, co-
mungam de suas peculiaridades e, subjetivamente, integram o gênero 
feminino, como qualquer outra mulher que possua o sexo feminino.

É preciso respeitar as especificidades de cada ser humano, tratan-
do-os de maneira digna, sob pena de legitimar a barbárie moderna 
que se instaurou no Brasil, o país que mais mata pessoas trans no 
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mundo (BENEVIDES, 2018). Nesse sentido, Bento (2017, p.1) escla-
rece que a questão gênero é o principal fator para a morte dos indiví-
duos trans, no Brasil:

O assassinato é motivado pelo gênero e não pela sexualidade da vítima. 

Conforme sabemos, as práticas sexuais estão invisibilizadas, ocorrem na 

intimidade, na alcova. O gênero, contudo, não existe sem o reconheci-

mento social. Não basta eu dizer “eu sou mulher”, é necessário que o 

outro reconheça este meu desejo de reconhecimento como legítimo. 

O transfeminicídio seria a expressão mais potente e trágica do caráter 

político das identidades de gênero. A pessoa é assassinada porque além 

de romper com os destinos naturais do seu corpo-generificado, faz isso 

publicamente.

Isso, sem mencionar os transtornos causados pela não aceitação 
social, como por exemplo, o índice cinco vezes maior de suicídios en-
volvendo pessoas trans (BENEVIDES, 2018). Dentro dessa perspecti-
va, é necessário levar em consideração o gênero e a liberdade à orien-
tação sexual como medida imperativa para a garantia da dignidade 
que deve ser conferida a qualquer pessoa humana ( JESUS, 2014).

A aplicabilidade da Lei Maria Da Penha para as mulheres trans

Uma das maiores conquistas das lutas das mulheres brasileiras se 
deu no ano de 2006, através da Lei 11.340, também denominada Lei 
Maria da Penha. Deixando de lado ditados populares e machistas, 
como: “Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” ou 
“Lugar de mulher é na cozinha”.

Segundo Alves (2006), “ao final do século XX, podemos dizer que 
houve uma quebra de paradigma, refletida nas chamadas ações afir-
mativas em favor da mulher, a partir do objetivo de eliminar a violên-
cia doméstica ou social contra a mulher”.
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O nome Maria da Penha vem de homenagem à biofarmacêutica 
cearense e ex-esposa do professor universitário, Marcos Antônio Vi-
veiros, que na década de 1980 tentou assassiná-la por duas vezes, sen-
do que na primeira tentativa, Maria da Penha ficou paraplégica após 
ser atingida por um tiro. Na segunda, foi eletrocutada no banheiro.

A primeira denúncia contra o ex-marido só ocorreu meses depois 
do ocorrido. O primeiro julgamento, posteriormente anulado, ocor-
reu em 1991. Em 1996, Marcos Antônio foi condenado a dez anos 
de reclusão. Todavia, recorreu e continuou em liberdade (TEIXEI-
RA, 2016).

Em 1998, com a ajuda de algumas organizações de Direito, Ma-
ria da Penha denunciou seu caso para a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos e para a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), pois em anos de luta a justiça brasileira não havia proferido 
uma decisão. A denúncia foi acolhida e, pela primeira vez, levou-se 
em consideração a relação entre a violência e o convívio doméstico 
(TEIXEIRA, 2016).

Em 2002, Marcos Antônio foi condenado a dois anos de prisão, 
assim como a justiça brasileira foi condenada por negligência e 
omissão. Na condenação imposta à justiça brasileira, uma das puni-
ções era a criação de uma lei voltada para o combate à violência do-
méstica (TEIXEIRA, 2016). Devido a essa recomendação surgiram 
debates para delimitar as formas de violência doméstica e familiar 
sofrida pelas mulheres. Em 2006, o Congresso aprovou a Lei 11.340, 
criando mecanismos para coibir esse tipo de violência, além de criar 
juizados específicos.

De acordo com dados do site “Gênero e Números”, a violência 
contra a mulher continua em crescimento. Contudo, sem a Lei Maria 
da Penha esse crescimento poderia ser até 10% maior. A quantida-
de de denúncias contra os crimes listados na lei é crescente e o dis-
que denúncia tem ajudado bastante, inclusive com relação a notifi-
cações de cárcere privado. Também se ressalta a criação de Juizados 
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de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que colaborou 
com o aumento do número de condenados (BIANCONI, 2016).

É sabido que a Lei 11.340/2006 é necessária para a efetiva prote-
ção das mulheres no ambiente doméstico e familiar, mas essa prote-
ção abarca as mulheres trans? Para responder a essa indagação, deve-
-se, primeiramente, reportar à letra da Lei Maria da Penha, que em 
seus artigos 2º e 5º, assegura a toda mulher o direito de viver sem 
violência.

Art.2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orienta-

ção sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 

as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

[...]

Art.5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano mo-

ral ou patrimonial.

Os artigos supracitados fazem referência ao vocábulo mulher e 
não à pessoa do sexo feminino. As construções sociais e religiosas le-
vam a sociedade a considerar que o que determina ser homem ou 
mulher é apenas o sexo, ou seja, o órgão genital desenvolvido duran-
te a formação do feto, não levando em consideração os aspectos hor-
monais, psíquicos e comportamentais ( JESUS, 2012). Todavia, note-
-se que, no artigo 5º, a expressão “baseada no gênero”, traz a ideia 
de que a Lei Maria da Penha se aplica tanto às mulheres cis, quanto 
às mulheres trans, já que o termo pode aludir tanto ao sexo feminino 
quanto ao gênero feminino.

As famílias brasileiras sofreram inúmeras modificações e, atual-
mente, o conceito clássico cedeu lugar às novas realidades, pois já não 
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são mais compostas apenas por relações entre heterossexuais. O af-
fectio familiae possui mais importância do que o vínculo estabelecido 
por um simples contrato civil denominado casamento (ALVES, 2007).

É nessa perspectiva de mudança de comportamento e de crença, 
socialmente tidas como definidas e certas, que se busca a transforma-
ção social e a inclusão das mulheres trans nas leis que, tradicional-
mente, protegeriam somente as mulheres cis . Para Silva (2010), “[...] 
não se trata, portanto, de qualquer conduta lesiva contra uma mu-
lher. Para ser crime previsto na nova Lei, é necessário que a conduta 
seja baseada no gênero (...)”.

A existência de mulheres trans é inegável e desrespeitar os seus 
direitos, atenta contra a dignidade humana. Nesse sentido, várias mo-
dificações vêm se impondo à legislação brasileira. Exemplo disso é a 
possibilidade de alteração no registro civil. Para Jesus (2010), utilizar a 
palavra sexo como sinônimo de gênero pode trazer sofrimento, além 
de demonstrar negação aos direitos dos cidadãos, de maneira que 
aquele deveria ser substituído por este, mais adequado à nova reali-
dade social.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 4.274/DF, o Mi-
nistro Marco Aurélio, em seu voto, reconhece às pessoas trans que 
assim almejem, independentemente da cirurgia de transgenitalização 
ou a realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direi-
to à mudança de prenome e sexo diretamente no registro civil, con-
forme trechos a seguir:

[...] figura-me inviável e completamente atentatório aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, a integridade física e da autonomia da 

vontade, condicionar o exercício do legítimo direito à identidade à rea-

lização de um procedimento cirúrgico ou de qualquer outro meio de 

se atestar a identidade de uma pessoa. Evidencia-se, assim, com olhar 

solidário e empático sobre o outro, que inadmitir a alteração do gêne-

ro no assento de registro civil é atitude absolutamente violadora de sua 
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dignidade e de sua liberdade de ser, na medida em que não reconhece 

sua identidade sexual, negando-lhe o pleno exercício de sua afirmação 

pública (STF, 2018).

O direito de alterar o nome e o sexo nos registros civis é baseado 
no princípio da dignidade da pessoa humana, que se encontra dispos-
to o art. 1º, III da Constituição Federal. Ainda que a opção por gêne-
ro, ao invés de sexo, não tenha prevalecido em nosso ordenamento.

A partir do momento em que a lei garante essa troca, direitos são 
esclarecidos e reafirmados. Não há de se imaginar, por exemplo, que 
uma mulher trans, após efetivar a mudança do nome e do sexo no seu 
registro civil, não seja protegida pela Lei 11.340/2006.

A ministra do Superior Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, antes 
de proferir o resultado da decisão de alteração dos dados civis, disse que 
“somos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser dife-
rentes em nossa pluralidade e em nossa forma de ser e que é inaceitável 
no estado democrático de direito inviabilizar a alguém a escolha do ca-
minho a ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo pleno e feliz da 
própria jornada”. Conclui a Ministra que “Não se respeita a honra de 
alguém se não se respeita a imagem que tem.” (STF, 2018).

O Ministro Celso de Melo ao proferir seu voto na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIn) 4.274/DF, afirmou que:

O direito à autodeterminação do próprio gênero, enquanto expressão 

do princípio do livre desenvolvimento da personalidade, qualifica-se 

como poder fundamental da pessoa transgênero, impregnado de nature-

za constitucional, e traduz, iniludivelmente, em sua expressão concreta, 

um essencial direito humano cuja realidade deve ser reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF, 2018).

Ao passo que o próprio STF reconhece as especificidades de cada 
ser humano e permite que estas alterem seu nome e sexo, é necessário 
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que a Lei Maria da Penha venha proteger as mulheres trans, especial-
mente por possuírem todos os estereótipos de vulnerabilidade envol-
vidos ao gênero. “As vítimas têm sua fragilidade acrescida pelo fato 
de ser mais efeminada ou andrógina do que seu parceiro agressor” 
(MOTT; CERQUEIRA, 2003, p. 69). De tal forma que a recusa da 
aplicação da lei a essas mulheres as torna ainda mais vulneráveis do 
que são, por um fator preponderante: serem mulheres trans.

Para quantificar a vulnerabilidade, sem considerar os casos que se-
quer são registrados ou chegam ao conhecimento público, entre os 
assassinatos de pessoas trans em 2019, totalizando 105 registros, 97% 
eram mulheres (REDE TRANSBRASIL, 2020; BENEVIDES; NO-
GUEIRA, 2020). As mulheres trans, conforme os dados do SINAN, 
estão mais sujeitas à violência física, que chegam a 60% do registra-
do e, em segundo lugar, a violência psicológica, totalizando 25% dos 
casos, sendo que em todos os casos a violência ocorre dentro de casa 
(BOUERI, 2019).

Em um cenário de preconceitos familiares, pessoas trans são cons-
tantemente excluídas do ambiente familiar o que, muitas vezes, gera 
evasão escolar e dificuldades para acesso ao trabalho, tornando-os um 
grupo de intensa vulnerabilidade, sobretudo à violência e à morte 
(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020).

Um exemplo é o caso do Processo nº 0018790-25.2017.8.19.0004, 
tramitado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Co-
marca de São Gonçalo, em que a mãe da vítima, não aceitando sua 
orientação sexual43, e afirmando que sua filha poderia estar sofrendo 
de uma doença mental, resolve interná-la sem o seu consentimento, 
momento em que foi dopada e teve seu cabelo raspado (TJRJ, 2017b).

O juiz de direito, André Luiz Nicolitt, ao analisar o caso, verificou 
que se tratava de violência doméstica familiar, asseverando: “[...] ao 

43. A orientação sexual se refere ao desejo afetivo e sexual por alguém, neste caso, nem todo 
homem ou mulher é heterossexual. Uma pessoa transgênero, por exemplo, pode ser heteros-
sexual, bissexual ou homossexual, isso vai depender de sua orientação sexual ( JESUS, 2012).
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menos em tese, está ilustrado um típico caso de reprodução da cultu-
ra machista e patriarcal arraigada em nossa sociedade, de modo que 
deve a pessoa aceitar o sexo biológico ‘escolhido por Deus’” (TJRJ, 
2017b). Para ele a mãe da vítima desrespeitou o direito de orienta-
ção sexual de sua filha. E, mesmo não tendo passado pela cirurgia de 
transgenitalização, deveria ser considerada como mulher, já que se 
vestia como mulher, se comportava como mulher, não tendo uma 
terceira pessoa o direito de designá-la de outra forma. Por isso, o ma-
gistrado fez a seguinte afirmação ao tipificar a conduta: “com efeito, 
não há dúvida de que a questão dos autos envolve uma discussão e 
opressão sobre o gênero feminino, o que encontra abrigo no art. 5º 
da Lei Maria da Penha” (TJRJ, 2017b).

Outro julgado importante foi o Agravo de Instrumento 0048555-
53.2017.8.19.0000, da Quarta Câmara Criminal do Rio de Janeiro, de 
relatoria do Desembargador João Ziraldo Maia. Para o Desembarga-
dor, uma pessoa que se identifica como mulher, mesmo tendo nas-
cido em um corpo masculino, deve ser protegida pela Lei Maria da 
Penha, fundamento que o levou a conceder medida protetiva a uma 
mulher trans, violentada pelo seu companheiro, um homem trans 
(TJRJ, 2017a).

Ainda, em abril de 2018, em uma decisão da Justiça do Distrito Fe-
deral, foi concedida às trans, vítimas de agressões e ameaças, o direito 
de terem suas ações julgadas na Vara de Violência Doméstica Con-
tra a Mulher, inclusive com a aplicação das medidas protetivas (TJDF, 
2018). Até então os casos de transexuais eram enviados para a Vara 
Criminal. Aqui pode-se citar o caso da Raquel Almeida Duarte que, 
ao chegar em casa, foi brutalmente agredida por seu namorado. O 
Juiz de 1º grau, do Juizado de Violência Doméstica do Distrito Fede-
ral, entendeu que ela não poderia ser amparada pela Lei Maria da Pe-
nha, entretanto, a 1ª turma da Vara Criminal, ao revisar a sentença e 
com base no gênero feminino e na liberdade de gênero, entendeu que 
ela merecia receber a medida protetiva da referida lei (TJDF, 2018).
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Nos últimos anos, vários foram os julgados que, na esteira da pro-
teção da dignidade da pessoa humana, garantiu a aplicação da Lei 
Maria da Penha às pessoas trans, a exemplo da decisão do Juiz de Di-
reito Alexandre Machado de Oliveira, do Judiciário de Alagoas, em 22 
de janeiro de 2020 (TJAL, 2020) e da decisão da Juíza de Direito Cora-
ci Pereira da Silva, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rio Verde, do 
Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO, 2020).

A luta pela inclusão das mulheres trans está amparada por vários 
princípios, dentre eles podemos citar o princípio da busca da felicida-
de. Tal princípio encontra-se implícito na Constituição, baseado no 
princípio da dignidade da pessoa humana, mas o STF já o reconheceu 
no ordenamento jurídico desde o julgamento sobre a união homoafe-
tiva, na ADPF 132, cuja a Relatoria ficou a cargo do Ministro Ayres 
Britto. Nela, se aludem as seguintes palavras:

O direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional im-

plícito, como expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da 

essencial dignidade da pessoa humana. (...) Reconheço que o direito à 

busca da felicidade – que se mostra gravemente comprometido, quando 

o Congresso Nacional, influenciado por correntes majoritárias, omite-se 

na formulação de medidas destinadas a assegurar, a grupos minoritários, 

a fruição de direitos fundamentais – representa derivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, qualificando-se como um dos mais signi-

ficativos postulados constitucionais implícitos cujas raízes mergulham, 

historicamente, na própria Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América, de 04 de julho de 1776 (STF, 2011).

Também importa mencionar que a aplicação da Lei Maria da Pe-
nha não pode ser limitada à mulher trans que tenha se submetido à 
cirurgia de adequação genital ou mesmo àquela que tenha alterado 
seus registros civis, bastando a sua autodeclaração como pessoa do 
gênero feminino. Tal entendimento já foi aclarado pelo STF, quando 
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do julgamento da ADI 4275/DF, em que o ministro Lewandoviski diz 
“que não são os procedimentos médicos que conferem ao indivíduo 
direito ao reconhecimento de sua condição pessoal. Trata-se de direi-
to indissociável de cláusula geral da dignidade da pessoa humana, que 
tutela de forma integral e unitária a existência humana” (STF, 2018).

Ainda no sentido de ampliar o alcance normativo, estão os enun-
ciados nº 46 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (Fonavid), do Conselho Nacional de Justi-
ça (“A lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independen-
temente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesigna-
ção sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5o, da Lei 
11.340/2006”), e o de nº 30, da I Reunião Ordinária do Grupo Nacio-
nal de Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União 
(CNPG) (“A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres transe-
xuais e/ou travestis, independentemente de cirurgia de transgenitali-
zação, alteração do nome ou sexo no documento civil”) (FONAVID, 
2017; GNDH, 2016).

No âmbito da casa legislativa do povo, o projeto de Lei 8.032/2014, 
de autoria da deputada Jandira Feghali, procura ampliar formalmente 
a proteção da Lei 11.340/2006 às pessoas transexuais e transgênero, vi-
sando reduzir a vulnerabilidade deste grupo e insegurança jurídica exis-
tente (LOPES; LEITE, 2019), incluindo um parágrafo único no art. 5º 
do dispositivo, que trará “As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual e se aplicam às pessoas transexuais 
e transgêneros que se identifiquem como mulheres” (BRASIL, 2014).

Já no âmbito da casa legislativa dos Estados, em 22 de maio de 
2019, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), apro-
vou o projeto de Lei do Senado (PLS) 191/2017, para incluir o termo 
independente de identidade de gênero no texto da lei, em seu art. 2º. 
Com relatoria da senadora Rose de Freitas, o projeto recebeu dois 
votos contrários, dos senadores Marcos Rogério, do DEM-RO, e da 
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Juíza Selma, do PSL-MT, sob argumentos de que a ampliação desvir-
tuaria o objeto da lei que é a proteção do sexo feminino. Apesar da 
aprovação, até a data de hoje, 26 de janeiro de 2021, não foi pautado 
para deliberação do plenário (SENADO FEDERAL, 2021).

Nota-se, assim, que o assunto não está pacificado, ainda que a 
maioria seja favorável, o que também é corroborado pelo resultado 
do “opine sobre esta matéria” no sítio eletrônico do senado, em que 
mais de 35% dos votantes manifestaram contrários à propositura (SE-
NADO FEDERAL, 2021).

Contudo, considerando os fatores mencionados anteriormente, 
não seria necessária essa modificação, bastando tão somente a am-
pliação do conceito sexo expresso na referida norma. Não obstante, 
essa busca por proteção pode ser tida como parte de mais um capí-
tulo na busca pelos direitos das mulheres, sejam elas trans ou não. 
Logo, o enquadramento do gênero como definidor da aplicação da 
Lei Maria da Penha passa a ser um objetivo a ser perseguido pelos 
movimentos sociais (BENEVIDES, 2018).

“Engessar” a lei é fazer com que ela deixe de cumprir com a sua 
função social, assim como não aplicar a Lei Maria da Penha em casos 
de violência doméstica e familiar contra as mulheres trans é negar a 
sua existência e a de suas relações familiares e conjugais. Assim, dar 
a interpretação que considere os fins sociais aos quais a lei se destina, 
nos termos de seu art. 4º, porquanto a celeuma perdurar, é o cami-
nho para fazer cumprir os ditames constitucionais, conferindo digni-
dade às mulheres trans.

Considerações Finais

Após a pesquisa realizada, cabe considerar que a questão do gênero 
e sexo ainda tem papel relevante na sociedade, fundada em um mode-
lo patriarcal e machista cujos direitos das mulheres são menores que 
os dos homens e os deveres maiores, ainda que a carta constitucional 
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garanta a isonomia. Sendo assim, ser mulher trans é um desafio a ser 
enfrentado diariamente, no cotidiano ou nos tribunais.

Com a finalidade de ver o princípio da dignidade da pessoa huma-
na resguardado, é necessário criar políticas públicas que possibilitem 
a inserção das mulheres trans em todas as áreas (social, política, reli-
giosa, cultural, laboral, dentre outras), possibilitando mecanismos de 
proteção para a sua existência e visibilidade social. No decorrer do 
artigo, esclarece-se que a busca pelos direitos das mulheres não é fácil 
e depende de demorados processos de resistência e reinvindicação, 
mas independe da questão biológica ou social.

É nesse contexto que negar a proteção da Lei 11.340/2006 às mu-
lheres trans é violar a Carta Maior e o seu direito de existir enquanto 
ser humano. O que se busca com o reconhecimento da identidade de 
gênero não é um simples reconhecimento jurídico, mas um reconhe-
cimento de fatos. A mulher trans existe e deve ser considerada pelo 
ordenamento jurídico em sua individualidade.

A falta de atenção dada a essa parcela de mulheres, por vezes invi-
síveis para o poder público, faz com que elas se tornem cada vez mais 
vulneráveis e suscetíveis à violência doméstica e familiar, ou, ainda, 
resulta em mortes decorrentes desses atos criminosos. Esse é um dos 
motivos para que o Brasil possua o maior índice de morte de pessoas 
trans no mundo, evidenciando o preconceito, a vulnerabilidade e fal-
ta de políticas públicas eficazes direcionadas a essas mulheres.

Nesse sentido, é imprescindível reconhecer as mulheres trans 
como mulheres no sentido ontológico e epistêmico do direito, sem 
mecanismos de exceção. Uma interpretação extensiva da palavra mu-
lher, disposta da Lei Maria da Penha, levando em conta a finalidade 
da lei, é medida imperativa para a promoção da justiça e dos direitos 
humanos no Brasil. O amparo da Lei Maria da Penha não é porque as-
sume que as mulheres sejam frágeis, femininas e delicadas, mas por-
que, colocadas cotidianamente (cis e trans) em situação de potencial 
violência em um mundo que, estruturalmente inferioriza a condição 
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das mulheres, sejam elas “donzelas, putas, caminhoneiras, lésbicas, 
cis, trans ou negras”.

É dever não só dos políticos, como também dos cidadãos, lutar por 
isonomia e pelo cumprimento da nossa constituição, não se manten-
do em silêncio diante das atrocidades e do desrespeito que as mulhe-
res trans sofrem, para que não possam ser silenciadas simplesmente 
por existirem.
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LAMPIÃO DA ESQUINA E SOMOS: 
MOVIMENTOS HOMOSSEXUAIS 
NO BRASIL E ARGENTINA EM 
TEMPOS DE FÚRIA (1973-1981)44

Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto

Movimentos Homossexuais nos Trópicos: o caso da Argentina e 
do Brasil

Pensar o processo de construção dos movimentos homossexuais 
tem sido um desafio constante de minha trajetória de pesquisa que se 
iniciou ainda em 2015 quando me aproximei do jornal Lampião da Es-
quina e da história do movimento homossexual brasileiro. Desde en-
tão, ao longo de diferentes momentos dessa trajetória, tenho tentado 
desenhar e esquematizar o processo de construção de uma primeira 
geração de ativistas homossexuais não só no Brasil como na Argenti-
na45, e ainda outros países em projeções futuras de pesquisa.

44. Este texto é uma edição ampliada de um trabalho apresentado na Semana Internacional 
de História E IX Semana de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul em 2020. A partir do diálogo levantado dentro dos Simpósios Temáticos este texto foi 
ampliado.
45. Durante o mestrado pesquisei o processo de disputa de identidades políticas a partir dos 
jornais Somos e Lampião da Esquina, que correspondem, respectivamente, pela Argentina 
e Brasil. Grande parte do debate realizado neste capítulo dialoga com a dissertação. Vale 
ressaltar que após a escrita deste se deu durante o mestrado. PINTO, R. P. N. Movimen-
tos homossexuais e a constituição de identidades masculinas homonormativas nos trópicos: 
um estudo sobre o jornal Somos (1973-1976) e do jornal Lampião da Esquina (1978-1981). 
2021. 149 f  Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
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Compreender este processo, que se entrelaça com o meu pró-
prio fazer historiográfico fora do armário tem um papel significativo 
para pensar as assimetrias político-culturais do desenvolvimento des-
tes movimentos no Cone Sul, e em termos gerais, em parte do Sul 
Global46. Tomo esta posição epistemológica de pensar a construção 
como destes movimentos como conectadas, porém extremamente 
singulares quanto ao desenvolvimento do Norte por ter em mente 
que os países da América Latina possuem uma história comum e, em 
específico, durante a segunda metade do século XX são marcados por 
ditaduras que correspondem ao recrudescimento e ascensão de pro-
jetos políticos autoritários que estavam, sobretudo, emaranhados as 
relações políticas da Guerra Fria.

Neste sentido, refletir a trajetória dos movimentos na Argentina e 
no Brasil pode nos auxiliar neste processo de construção geral da luta 
pelos direitos à cidadania da comunidade homossexual, que hoje foi 
redefinida a partir do reconhecimento e inclusão de identidades se-
xuais e de gênero outras que compõem a sopa de letrinhas LGBTI+47. 
Na Argentina, este processo se iniciou ainda em 1969 a partir do des-
gaste e da crise política gerada durante uma ditadura militar iniciada 
em 1966 com a derrubada do presidente, democraticamente eleito, 
Illia, sob pretexto de afastar do poder as forças peronistas.

2021. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11180. Acesso em 14 
maio. 2021.
46. As expressões Norte e Sul Global foram originalmente pensadas através do pensamento 
decolonial compreendendo que não só há uma matriz de poderes que se estabelecem através 
da modernidade entre estas duas regiões, como também assimetrias quanto aos processos 
históricos. O Norte é compreendido por aqueles países que constroem a mentalidade do oci-
dente através das colonizações e o Sul é determinado por aquelas nações que mesmo hoje, 
após os processo de independência da América, Ásia e África, continuam a dependente de 
inúmeras formas que circundam o ser, o saber e o poder como destacaram Ballestrin (2013) 
e Quijano (2009)
47. Utilizamos a nomenclatura para abarcar o grupo de dissidentes das normas de gênero 
e sexualidade impostas em nossa sociedade. São eles: lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, 
travestis, intersexuais,queers. Para um aprofundamento sobre a sigla ver: REIS, Toni. (Org.). 
Manual de ComunicaçãoLGBTI+. Curitiba: Aliança Nacional LGBTI/GayLatino, 2018.
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A autodenominada Revolução Argentina iniciada pela Junta Mili-
tar a partir da liderança de Juan Carlos Onganía agonizava naquele 
ano com manifestações estudantis e greves gerais que convergiram 
para o chamado Cordobazo48. O crescente descontentamento po-
pular e o desgaste a partir da fragmentação dentro da própria junta 
fez com que aquele contexto histórico pudesse gestar o nascimento 
da primeira organização política de homossexuais fosse fundada na-
quele ano.

Nuestro Mundo iniciou suas atividades em 1967 a partir da liderança 
de Héctor Anabitarte. De acordo com Simonetto (2017):

Héctor Anabitarte era um comunista sindicalizado do Correio Argenti-

no. Em 1967, tentou debater a homossexualidade no interior do partido 

a partir de uma carta ao comitê central, razão pela qual foi enviado para 

consultar-se com um psiquiatra comunista e separado do grupo de jo-

vens do partido, para amis tarde ser expulso. Com a consolidação do 

estalinismo, os comunistas adotaram a postura de que a homossexua-

lidade era “sinal da decadência burguesa”. (SIMONETTO, 2017, p.25, 

tradução nossa)49

48. Na história recente da Argentina, o Cordobazo foi uma greve geral organizada na re-
gião industrial de Córdoba que mobilizou trabalhadores e trabalhadoras da indústria contra 
a política econômica instaurada durante o regime de Onganía. A insatisfação generalizada 
tomou conta do país que já durante dois meses anteriores já amargava com manifestações 
sobre a violência policial e a repressão do regime. Em linhas gerais, o Cordobazo caracteriza 
um ponto de inflexão na política do país guiando não só a queda do ditador como também 
um processo de transição para um breve interregno democrático que logo em 1976 seria 
sucedido por uma nova ditadura sob o nome de “Reorganização Nacional” (DELLASOP-
PA, 1998)
49. “Héctor Anabitarte era un comunista delegado del Correo Argentino. En 1967, intentó 
debatir la homosexualidad al interior del partido mediante una carta al comité central, razón 
por la que se lo envió a
atenderse con un psiquiatra comunista y se lo desvinculó de la juventud del partido, para más 
tarde expulsarlo. Con la consolidación del estalinismo, los comunistas adoptaron la postura 
de que la homosexualidad era “signo de la decadencia burguesa”. (SIMONETTO, 2017, p.25)
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A trajetória de Anabitarte significa parte de um elemento que 
se expandiu por toda a esquerda na América Latina. No Brasil, esta 
mesma concepção seria adotada pela ala marxista-stalinista fazendo 
com que parte dos primeiros militantes que escreviam para o Lam-
pião da Esquina, criticar profundamente a visão do que denominavam 
ser à esquerda tradicional. Renan Quinalha (2018) e Benjamin Cowan 
(2018) refletiram sobre os elementos presentes no imaginário social 
presentes em ambos os espectros do debate político quanto as ques-
tões do sexo e da sexualidade.

A concepção de da homossexualidade como um sinal de decadên-
cia do capitalismo se estrutura a partir de uma sistematização, isto é, 
dos sistemas de juízo sexual. Conforme destaca Gayle Rubin (2017 
[1984]) estes sistemas agem como classificadores sócio-culturais das 
práticas sexuais imbuídos de uma moralidade própria. A contribui-
ção da antropóloga estadunidense nos possibilita pensar ainda, que 
as identidades sexuais também são construídas a partir deste caráter 
balizador que estratifica a partir de uma racionalidade heteronorma-
tiva, como destacou Butler (2013), as relações humanas e os padrões 
normativos do gênero e da sexualidade.

O grupo Nuestro Mundo, liderado por Anabitarte viria ainda 
publicar um boletim informativo da atuação da organização com o 
mesmo nome do grupo, e somente em 1971 a partir do diálogo com 
outros militantes da Universidade de Buenos Aires que se autode-
nominavam Profesionales50. A partír deste momento estava fundada 
a Frente de Liberação Homossexual Argentina. Patricio Simonetto 
(2017) e Santiago Joaquin Insausti (2016) ao analisarem estas trajetó-
rias destacam que entre 1973 e 1975 a Frente viveria seu período de 
maior visibilidade e apogeu.

50. Um personagem fundamental deste grupo foi Nestor Perlongher, ativista e intelectual 
que anos depois, após o exílio para o Brasil viria a integrar um debate entre homossexualida-
de e trabalho no nascente Partido dos Trabalhadores (TREVISAN,2018).



129

Nestes anos de consolidação, a Frente fundaria um jornal artesanal 
em formato de zine51 com periodicidade irregular entre 1973-1976, 
com pequenas tiragens em 8 edições, distribuídas de mão em mão 
nos espaços de luta. Durante estes anos a denúncia contra a violência 
policial esteve situada como um ponto central do jornal com denún-
cias destas mesmas práticas em países como Uruguai, Chile, Espanha 
e Estados Unidos. Além de denunciar o jornal de nome Somos apre-
sentou uma plataforma teórica e militante a partir da aliança formada 
entre FLH e o Grupo de Política Sexual – uma união entre a Frente e 
a União Feminista Argentina – que consistia na definição de um pen-
samento radical sobre e a partir do sexo.

Esta radicalidade para falar sobre as questões sobre a sexualidade 
estão presentes não só em contexto argentino, mas também no Brasil. 
Em nosso contexto, um grupo de intelectuais, repórteres e artistas 
deram início a um jornal catalogado na História da Imprensa no Bra-
sil, como alternativo ou nanico52, que modificou não só a forma da es-
crita da imprensa homossexual, como também apresentou as discus-
sões recorrentes no emergente movimento homossexual brasileiro.

Dois anos depois do fim da Frente de Liberação Homossexual Ar-
gentina, causado pelo forte medo e aproximação da ditadura militar 
chamada de “Reorganização Nacional”, Lampião da Esquina surgiu 
como um espaço de discussão e de projeção sobre uma forma outra 
de pensar a homossexualidade e as questões sociais que eram hastea-
das a partir das novas bandeiras de movimentos sociais emergentes. 
Publicado entre 1978-1981, com uma distribuição mensal para quase 

51. A zine foi um formato de periódico comumente adotado entre os anos 60 e 70 do último 
século. Pensada e criada para um público menor ou limitado, a zine era produzida a partir 
de fotocópias e de produção mimeografada sem a necessidade de uma estrutura tão bem 
definida como aquela que veríamos mais tarde com o surgimento do Lampião da Esquina.
52. Os jornais nanicos foram periódicos alternativos à grande imprensa que, muitas vezes, 
possuíam uma regularidade não definida, com baixas condições materiais para edição, pu-
blicação e circulação. Embora o contexto de produção não fosse tão fácil, estes jornais eram 
muitas vezes produto de uma determinada organização político-cultural (KUCINSKI, 1991).
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todo o Brasil, o jornal é considerado um marco para a imprensa ho-
mossexual conforme destacou Rodrigues (2018).

Durante seus anos aceso, Lampião não só discutiu as questões re-
ferentes às sexualidades e as pautas dos movimentos emergentes na-
quele período, como também criticou as políticas de repressão a par-
tir da censura. Ao longo de suas 39 edições o jornal manteve uma 
proposta política de discussão sobre os elementos que eram a base do 
discurso militar: a preservação da “moral e dos bons costumes”.

Lampião surgiu em um contexto político de abertura e de crise da 
ditadura no Brasil. O clima de mudanças se fez presente no próprio 
gueto homossexual com a expansão dos espaços de sociabilidade e com 
o crescente ideal contestador proveniente da estética de contracultura 
(TREVISAN, 2018). Este jornal, é proveniente da soma de esforços que 
já se delineava desde 1976 com tentativas de criação de grupos ativistas 
e com a posterior aproximação entre parte do corpo editorial de Lam-
pião com o editor e escritor da Gay Sunshine Press, Winston Layland. 
(MACRAE, 1990; GREEN, 2000; TREVISAN; 2018 [1986]).

Parte do empreendimento de Lampião e Somos, nos possibilita 
pensar nos processos de constituição das identidades homossexuais. 
Compreender o que transborda nas páginas de cada jornal tem se 
mostrado uma tarefa necessária para refletir sobre a construção das 
homossexualidades naquele período e recuperar ou efetivamente es-
tabelecer uma ponte entre o passado e o presente. É neste sentido 
que a pesquisa de mestrado tem a partir deste corpo documental o 
interesse de verificar as disputas e os projetos políticos que inventam 
um determinado corpo homossexual.

Novas Identidades e um novo discurso político

Talvez o elemento fundamental que marque o processo de emer-
gência desses movimentos seja a ideia da visibilidade e da modificação 
do significado histórico de sua existência. Ao despontarem a partir de 
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contextos de crise dos autoritarismos, Somos e Lampião da Esquina sig-
nificam o processo de escrita e de inscrição social através da elabora-
ção de si. Neste sentido, compreendo que em ambos os contextos há 
um processo de reinvenção do corpo homossexual.

A perspectiva da reinvenção aqui é tomada a partir do diálogo teó-
rico estabelecido entre Paulo Souto Maior Júnior (2015) e Peter Druc-
ker (2015). O historiador brasileiro, ao investigar o processo de inven-
ção do corpo homossexual, defende que nas páginas de Lampião da 
Esquina, sensibilidades e enunciados se entrecruzaram num processo 
de compreensão e de reelaboração do papel historicamente dado ao 
corpo homossexual no Brasil. Dessa forma, se tomamos a escrita de 
Lampião, e aqui incluo também o Somos, como parte de um discurso 
histórico de reelaboração sobre o desejo homossexual e as identida-
des que dele surgem, é necessário compreender como este discurso 
se relaciona com as relações sociais e culturais de ambos os contextos.

Ao efetuar uma análise global sobre as identidades homossexuais, 
Peter Drucker ao analisar a construção histórica deste processo a par-
tir dos diferentes momentos do capitalismo, defende que sobre o ca-
pitalismo este desejo homo pode ser observado através da categoria 
same sex formation.

Uso uma nova categoria central para a compreensão das histórias de 

mesmo-sexo: “formação de mesmo sexo”. A formação de mesmo sexo é 

uma hierarquia específica para padrões diferentes do mesmo sexo (como 

os padrões transgênero, intergeracionais e lésbico/gays), no qual um 

padrão é culturalmente dominante (se não, necessariamente mais pre-

valente). Cada formação (ou regime) do mesmo sexo, ocupa um lugar 

específico em um determinado modo de produção (como o feudalismo) 

ou o regime capitalista de acumulação (como o imperialismo clássico). 

Usando esta categoria podemos ver que a identidade lésbica/gay, longe 

de ser eterna só adquiriu hegemonia sobre outros padrões do mesmo 

sexo (no que chamo de “formação gay dominante) quando tomou seu 
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lugar no regime fordista global de acumulação capitalista, a partir das 

décadas de 1940 a 1970. O regime que precedeu a formação gay domi-

nante era diferente em muitos aspectos; o regime com o qual vivemos 

hoje (que chamo de homonormativo-dominante) , sob o neoliberalismo, 

vem minando a centralidade da identidade lésbica/gay. (DRUCKER, 

2015, p.41, tradução nossa)53

A utilização desta categoria e da divisão sobre as formas com que 
o desejo homossexual foi historicamente compreendido dentro do 
capitalismo tornou possível determinadas identidades, assim como 
impossibilitou que outras identidades de mesmo sexo sobrevivessem 
da lógica do capitalismo. De modo geral, Drucker estabelece que um 
primeiro modelo hegemônico seria marcado a partir do invertido do-
minante. Esta forma hegemônica se estabeleceria na América Latina 
no processo de expansão do capitalismo entre os séculos XVIII e XIX 
com a emergência de um discurso médico e jurídico sobre o sexo.

Já o modelo gay dominante emerge do contexto do fordismo a par-
tir do final da Segunda Guerra Mundial. Neste modelo, as identida-
des lésbicas e gays estariam se fortalecendo a partir da expansão dos 
espaços de sociabilidade e também dos movimentos de contestação 
política que marcariam entre os anos 1960 e 1970 uma virada ou uma 
transição para um novo regime de normalidade ou nova homonorma-
tividade.

53. A same-sex formation is a specific hierarchy of  different same-sex patterns (like the trans-
gender, intergenerational and lesbian/gay patterns) in which one pattern is culturally do-
minant (if  not necessarily most prevalent). Each same-sex formation (or regime) occupies a 
specific place in a particular mode of  production (like feudalism) or capitalist regime of  accu-
mulation (like classical imperialism). Using this category we can see that lesbian/gay identity, 
far from being eternal, only acquired hegemony over other same-sex patterns (in what I call 
the ‘gay-dominant formation’) when it took its place in the global Fordist regime of  capitalist 
accumulation, from roughly the 1940s to the 1970s. The same-sex regime that preceded the 
gaydominant formation was different in many ways; the regime we are living with today 
(which I call ‘homonormative-dominant’), under neoliberalism, has been undermining the 
centrality of  lesbian/gay identity.(DRUCKER, 2015, p.41).
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Partindo da dinâmica destas categorias, tenho pensado como 
é possível compreender e analisar o Lampião da Esquina e o Somos 
para compreender a espécie de caldeirão de identidades homosse-
xuais na Argentina e no Brasil. Isto é, efetuar uma análise que nos 
possibilite dimensionar as disputas entre chongos/maricas, bofes/
bichas, locas, entendidos e entendidas. Todas estas identidades es-
tão mergulhadas no cotidiano do gueto homossexual daquele pe-
ríodo como Green (2000) e Santiago Joaquin Insausti (2019) anali-
saram, e contribuem para compreendermos a emergência de novas 
identidades em tempos de transição não só, político-cultural, mas 
também como um elemento composto da história das relações de 
mesmo sexo.

Ao longo de minha pesquisa, para pensar as construções e as de-
rivas destas identidades tenho investigado as alianças estabelecidas 
nos debates políticos enfrentados em cada contexto, a estrutura de 
ambos os jornais e as propostas editoriais de cada um. No caso de 
Somos, estes elementos aparecem através de uma outra identidade 
que definimos até então ser a da homossexualidade ou do homosse-
xual militante.

A construção desta identidade se dava através da apropriação da 
imoralidade como um elemento constitutivo de seu aspecto revolu-
cionário. Em sua segunda edição distribuída em fevereiro de 1974 o 
jornal propunha, através de um humor típico dos estereótipos cria-
dos sobre as maricas, um teste para que os leitores identificassem se 
eram seguidores da moral vigente ou da imoralidade que lhes era 
historicamente atribuído.

As perguntas colocadas para os leitores versavam sobre o compor-
tamento delas quanto ao consumo cultural, isto é, do seu interesse 
para determinados filmes como Laranja Mecânica, ou ainda livros de 
romances. As questões sobre quais eram seus parceiros e parceiras 
sexuais também foram presentes seguidas de algumas questões sobre 
o vocabulário do gueto, como por exemplo: “f. Conhece o significado 
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das seguintes expressões? Yirar, Sessenta e Nove, Beijos Negros, Volta 
e Volta, Chongos?” (SOMOS, 1974, n.2, p.12, tradução nossa)54.

Questões como nos possibilita pensar os elementos que se entre-
cruzam no processo de construção performativa das identidades ho-
mossexuais. A imoralidade serve como aspecto fundamental no pro-
cesso de compreensão do lugar social ocupado. Neste sentido, Somos 
destaca as conclusões do teste.

RESPUESTAS

Si ha contestado NO en todas las preguntas, Ud. es una persona virgen, respeta-

ble y admirable, pero no amable. Le reomendamos afiliares a la Liga de Pedras 

más próxima a su domicilío, excepto sí no puede dejar los hábitos e los regla-

mentos de su instituicion no se lo permiten. Ah, saludos a la Santa Inquisición.

Si contastado SI a dos preguntas sólamente: Usted está al borde de la 

tentación. No caiga. Suscribes a alguna publicación legal y anotas en los 

Curalles de la Cristandad.

Si há contastado SI a diez preguntas por lo menos: Usted es una persona 

inmoral, innoble y perversamente degenerada. Publique sus memorias 

contendo como se há achado a perder de esa manera. Cuidado: Un co-

mando parapolicial le quemará la casa.

Si há contestado SI a todas las preguntas: Es inútil que se esconda: ya es 

demasiado tarde. Ud. es agente de la Internacional del Pecado. Pero no 

huya todavia: antes del fusilamiento contacte con nuestra redacción que 

tenemos mucho qué hablar. (SOMOS, 1974, n.2, p.12)55

54. “f. ¿Conoce el significado de las siguientes expresiones? Yirar, Sesenta y nueve, Besos 
Negros, Vuelta y Vuelta, Chongos. (SOMOS, 1974, n.2, p12). Agradeço a consulta positiva 
de Patrício Simonetto para o processo de compreensão das expressões utilizadas. Para uma 
maior compreensão sobre estas expressões ver: PERALTA, Jorge Luis; SIMONETTO, Pa-
trício. Una lengua impropia: hacia una historia del argot gay en Argentina (1880-2010). In: 
PERALTA, Jorge Luis; JIMÉNEZ, Rafael M. Mérida.Palavras para una tribu: Estudios sobre 
argot gay en Argentina, España y México. Madrid: Egales Editorial. 2020.
55. “RESPOSTAS
Se você respondeu NÃO a todas as perguntas, você é uma pessoa virgem, respeitável e ad-
mirável, mas não gentil. Recomendamos que se filie à Liga das Pedras mais próxima da sua 
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Através do humor, os escritores do jornal vinculado a FLH deixam 
nos possibilitam estabelecer alguns elementos que circulam o proces-
so de formação histórica da homossexualidade na Argentina. A rela-
ção entre moral , religiosidade e militarismo são neste sentido um 
atestado de um contexto histórico autoritário que pode também ser 
estendido ao Brasil.

A imoralidade, entretanto, compõe um imaginário social histori-
camente relacionado a construção da marica na Argentina e da bicha 
no Brasil. Conforme analisaram Fry (1982), MacRae (1990) e Green 
(2000) esta identidade só fazia sentido no processo de incorporação 
de seu par dicotômico, o bofe, em contexto brasileiro e na Argenti-
na o chongo. Estas identidades correspondentes em ambos os países 
indicavam o bofe e o chongo lido socialmente como um homem he-
terossexual que eventualmente penetrava a marica e a bicha. Neste 
sentido o estereótipo se estabeleceria através da identidade que in-
corporava elementos performativos mais próximos à construção das 
feminilidades.

O jornal Somos, ao estabelecer o Teste de Imoralidade assume as 
características que eram frequentemente atribuídas às maricas e lo-
cas, isto é, o exagero e a ausência de uma determinada “seriedade” 
política que se apresentava em outros espectros da esquerda Argen-
tina. Este elemento pode também ser observado na estruturação da 
seção periódica de Lampião da Esquina denominada Bixórdia. Nela as 

casa, exceto se não puder abandonar os hábitos e os regulamentos da sua instituição ou não 
permitir. Ah, saudação à Santa Inquisição.
Se você respondeu SIM a apenas duas perguntas: Você está à beira da tentação. Não caia. 
Você assina uma publicação legal e faz anotações no Curalles de la Cristandad.
Se você respondeu SIM a pelo menos dez perguntas: Você é uma pessoa imoral, ignóbil e 
perversamente degenerada. Publique suas memórias afirmando como você se comprometeu 
a se perder dessa forma. Cuidado: um esquadrão da parapolicial vai incendiar sua casa.
Se você respondeu SIM a todas as perguntas: É inútil você se esconder: é tarde demais. Você 
é um agente da Internacional do Pecado. Mas não fuja ainda: antes da execução, entre em 
contato com nossa redação, temos muito o que conversar. (SOMOS, 1974, n.2, p.1, tradu-
ção nossa)
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principais “fofocas” do ambiente cultural carioca e paulista eram co-
locadas em cena e saudadas, muitas vezes, por elogios na seção Car-
tas do Leitor – espaço destinado para que os leitores estabelecessem 
contato com os escritores do jornal.

Outras dimensões podem ainda ser estabelecidas através das crí-
ticas contra o bofe, que vez ou outra figuram nas denúncias da rela-
ção entre policiais, travestis e homossexuais em Lampião da Esquina 
(PINTO, 2018). Já em contexto argentino, a crítica ao chongo toma 
uma proporção mais explícita que no contexto brasileiro. Em Somos 
uma narrativa contra este sujeito toma forma através de um ensaio 
produzido em forma de poema. Na edição de número 4, distribuída 
em setembro de 1974 sob o título de Por que te puede voltear un chongo?:

Es por ello que cada vez que se encuentra con un homossexual asumido 

entra en pánico, y trata de poner la mayor distancia posible, desde pedir 

guita hasta agredir. Su particular status sexual hace que se sienta obli-

gado a dar excusas para entablar una relación homossexual como si el 

placer no fuera algo suficiente por si mismo. (SOMOS, 1974, n.4, p.21)

A crítica ao chongo no jornal é fortemente alicerçada na relação 
entre o movimento homossexual e o movimento feminista. A inter-
pretação sobre a violência estabelecida entre chongos e maricas se deu 
através do reconhecimento do machismo como um elemento consti-
tutivo desta identidade. Para Somos e também para Lampião da Esquina 
estes atos de violência se estabelecem através da relação de reciproci-
dade estabelecida dentro da matriz heteronormativa. Nesta racionali-
dade, constitui-se como correspondente a dinâmica homem/mulher, 
virilidade/feminilidade produzida através da lógica patriarcal.

Em contrapartida, a invenção de uma outra identidade, o entendido 
desestabilizava esta ordem formação de mesmo sexo. Entendo que 
ao emergir durante os anos 1960, no Brasil, esta identidade também 
correspondente em contexto argentino, estabeleceu-se ao questionar 
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e deslocar a suas identidades sexuais de acordo com os papéis sociais 
do gênero.

Essas pessoas se definem não mais como ativas ou passivas, mas sim 

como heterossexuais ou homossexuais, questionando, assim, a validade 

dos papeis preestabelecidos, sendo que muitas vezes até se sentiriam ex-

tremamente constrangidas se fossem forçadas a exercê-los. Em compa-

ração à antiga hierarquia traduzida pelas expressões “bofe/bicha”, onde 

só o último era estigmatizado, devendo servir a seu “macho” a nova ca-

tegorização sexual era essencialmente igualitária. (MACRAE, 1990, p.53)

Esta nova identidade, embora é fundamentalmente presente na 
escrita e na estrutura de Lampião da Esquina, ao deslocar-se da dico-
tomia bofe/bicha essa identidade surgia como uma opção de posi-
tivação da sexualidade. Desse modo, a invenção de um dispositivo 
do armário, a crítica ao estigma e a contestação política conferiam 
a essa nova identidade homossexual a ideia da integração e assi-
milação social contemplada em primeira medida através da lógica 
das seções do jornal e também de seu editorial manifesto Saindo 
do Gueto.

No contexto, o argentino Santiago Joaquin Insausti ao refletir so-
bre estas identidades, destacou que o entendido fez parte da constru-
ção das homossexualidades da classe média e das classes mais abas-
tadas (INSAUSTI, 2016). A crítica aos papéis sociais de gênero esteve 
relacionada também com a reinvenção dos espaços de sociabilidade 
homossexuais nos anos 80 após a ditadura militar da Reorganização 
Nacional. Embora, o período coberto por Insausti relacione a produ-
ção destas identidades a partir desta década, Somos e a própria atuação 
da Frente, abrem a margem de compreensão de que através daquele 
jornal, estabelece-se uma perspectiva mais radical sobre o sexo que 
tomava elementos que posteriormente estariam expressos nas déca-
das posteriores.
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Deste modo, a identidade que se constituía através dessa organiza-
ção como elemento radical de transformação social pode ser associa-
da a um hibridismo entre os elementos da marica e as características 
que perpassam o entendido. O cruzamento entre estas identidades nos 
aproxima da compreensão de Drucker sobre os processos que ori-
ginaram a transição do período gay-dominante e da emergência da 
nova homonormatividade. O entendido lampiônico e a loca do Somos 
constituem-se como identidades intermediárias a consolidação da 
normalidade gay e da construção histórica da perspectiva política de 
assimilação social.

Considerações Finais

Esta pesquisa ainda está em andamento e as discussões sobre as iden-
tidades ainda estão sendo refletidas e colocadas em análise. Perceber as 
identidades produzidas na Argentina e no Brasil pode nos fornecer uma 
visão distinta sobre a relação da construção da cidadania dos homosse-
xuais masculinos no presente, em tempos de crise generalizada.

Apesar de apresentar, neste texto uma fração da pesquisa em an-
damento no mestrado, este artigo tem como principal função estabe-
lecer uma ponte para o diálogo e para o debate sobre os processos de 
construção das identidades homossexuais em ambos os países, mas 
também projetando para possibilidades futuras de questionamento 
mais geral sobre o surgimento dessa normalidade gay na América La-
tina. Neste sentido, penso que as identidades produzidas em tempos 
de Lampião da Esquina e Somos, nos auxiliam a estabelecer um diálogo 
sobre as disputas cotidianas e persistência histórica destes sujeitos em 
tentar reelaborar a representação histórica construída a partir da ma-
triz heteronormativa.

Longe de oferecer uma resposta única aos processos históricos 
e as assimetrias entre Norte e Sul Global, compreendo que pensar 
sobre os elementos performativos que caracterizaram as formações 
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gay-dominantes chongo/marica e bofe/bicha, assim como a loca e o 
entendido nos permite perceber que um processo de modificação pro-
funda sobre a homossexualidade se iniciava ali. Seja a partir da apro-
ximação com os diferentes espectros das esquerdas, seja através da re-
lação de violência construída e agudizada em tempos ditatoriais, estas 
identidades nos possibilitam reconhecer os limites entre a liberação 
homossexual assimilacionista e aquela voltada para a construção de 
outros projetos de mundo.

Neste sentido, defendo que a nova homonormatividade não surge 
efetivamente nestes contextos apresentados. Entretanto, as identida-
des que ali circulavam construíram as bases para uma política de as-
similação social. No caso da Argentina, o hibridismo colocado sobre 
a loca é, sobretudo, produto de disputas políticas sobre o processo de 
construção de saída do gueto. Já no Brasil, a busca pela integração no 
Lampião da Esquina sugere que a marcação da classe e da raça fossem 
as bases para a construção de uma normalidade gay.
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CORPOS EM MOVIMENTO: A 
REPRESENTAÇÃO DE MULHERES E 
LGBTQIA+ EM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

Lilian Marta Grisolio 

Marcos Vinícius da Silva

Quem sabe eu tô naqueles dias

Acho que tô naqueles dias

Alimentando a fantasia

De que ao falar farei justiça

Se eu falo é me desculpa

Se eu falo é com licença

Se eu falo é obrigada

(Falo – Carne Doce)

Introdução

A epígrafe inicial deste artigo é um trecho da música “FALO” do 
Carne Doce, banda do cenário alternativo de Goiânia (GO) conhecida 
por suas letras críticas e provocativas. O título da música contém um 
duplo sentido: pode se referir tanto a uma forma de conjugação do 
verbo “falar” (e, no caso, de como mulheres são reprimidas/silencia-
das), quanto ao substantivo “falo”, ou seja, ao conceito de poder ge-
ralmente associada à imagem do órgão reprodutor masculino, o pê-
nis. Escolhemos começar com essa introdução pois acreditamos que 
esse trecho seja muito ilustrativo de como uma linguagem – neste 
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caso a música – pode ser expressão de ideias, valores e conceitos. 
Como textos sonoros, a música provoca reflexões, sensibiliza e educa 
(apesar de não ser seu objetivo) como outras expressões artísticas.

Esse artigo56 tem como finalidade apresentar a análise de duas 
obras audiovisuais realizadas no minicurso ministrado no 5º Con-
gresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONPEEX) da Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT). Intitulado de “Gênero em Movimento: a 
representação de mulheres e LGBTQIA+ em produções audiovisuais” aca-
bamos indo além da proposta inicial e abrangemos uma multiplici-
dade de temas e materiais linguísticos e artísticos. A partir da ideia 
de discutir os mecanismos de resistência no campo das artes, frente 
aos discursos neoconservadores e analisar os conceitos presentes 
em filmes, séries, músicas e videoclipes e suas potencialidades teóri-
cas-metodológicas, selecionamos alguns materiais que serviram de 
base para a oficina.

Através de uma criteriosa seleção de personagens das mais diver-
sas épocas e contextos, problematizamos estas produções (e respec-
tivos personagens) em sua real função social, seja de resistência e 
transformação, seja de reafirmação e reprodução de estereótipos. O 
conjunto de material utilizado apresenta-se como produto de nossas 
discussões realizadas em sala de aula e tem como eixo a preocupação 
em tratar analiticamente questões relacionadas aos diferentes tipos de 
opressões e preconceitos aos quais mulheres, negros e a comunidade 
LGBTQIA+ (assim como camponeses e populações indígenas) estão 
submetidos. Para tal debate utilizamos os seguintes recursos:

1. Videoclipe “Blasfêmea” – Mulher (2017) da cantora Linn da Quebrada.

2. Cena final da série “Big Little Lies” (2017) -1º temporada.

3. Discurso da cantora Madonna no “Women of  The Year” (2016)

56. Este artigo é uma edição revisada do trabalho apresentado no I Seminário Online de 
Pesquisa em História da Universidade Estadual de Goiás (UEG) em junho/2020.
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4. Cenas do filme “Rafiki” (2018) da diretora Wanuri Kahiu do Quênia.

5. Cenas da série “Pose” (2018) criada por Ryan Murph.

6. Cena final do filme “A Bruxa” (2015) dirigido por Robert Eggers.

7. Videoclipe “Falo” da banda Carne Doce (2016)

Devido às normativas exigidas num artigo acadêmico, optamos 
por apresentar aqui, a título de análise, duas obras: a música FALO 
e um episódio da série POSE. A proposta foi discutir conceitos como 
gênero, feminismo, lesbianismo, racismo e homofobia através de ex-
pressões artísticas de resistência na música nacional e por meio de 
personagens ficcionais de séries de TV e cinema.

Vivemos em um contexto histórico de claro ataque a democracia 
e aos direitos humanos com o fortalecimento do neoconservado-
rismo. O feminicídio e a homofobia, assim como outras violências 
de gênero, são marcas visíveis do nosso tempo. Assim, buscamos 
maximizar a dimensão do gênero como uma categoria de análise 
para o trato de fontes no campo audiovisual, bem como outras ver-
tentes críticas que se debruçam na análise da sociedade capitalista e 
patriarcal, e como ela reforça e reproduz profundas desigualdades 
sociais. Conforme Saffiotti,

É impossível separar os tipos de dominação próprios do patriarcado, 

como, por exemplo, o social, o cultural e o político caracterizando como 

específica do capitalismo a dominação masculina; todos estes tipos de 

dominação são exercidos a partir da combinação singular entre capitalis-

mo e patriarcado estando todos presentes que no domínio da produção, 

quer no da reprodução. (SAFFIOTI, 1985, p. 99)

Em virtude do evidente recrudescimento do conservadorismo, 
aumento do feminicídio e das mais variadas formas de violência – ex-
pressão direta do avanço da extrema direita neoconservadora - nos úl-
timos anos em países como Itália, EUA e Brasil (entre muitos outros) 
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– compreendemos a urgência em se debater tais questões.57 Concor-
damos assim, com Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fra-
ser, autoras da obra do Feminismo para os 99%: uma manifesto:

As lutas atuais em torno da sexualidade tomaram o palco em um mo-

mento de imensa fluidez de gênero em meio à juventude e entre os 

movimentos queer e feministas em expansão. É também uma época de 

vitórias legais significativas, incluindo a igualdade de gênero formal, os 

direitos LGBTQ+ e o casamento igualitário - todos entronizados na lei 

em uma lista crescente de países mundo afora. Essas vitórias são fruto 

de batalhas acirradas ao mesmo tempo que reflete importantes mudan-

ças sociais e culturais associadas e o neoliberalismo. (ARRUZZA et al, 

2019, p. 70)

Porém, apesar de avanços expressivos, as autoras reconhecem que 
a atual conjuntura continua a reforçar violências e preconceitos, e 
dessa forma, ameaçar importantes conquistas alcançadas.

Ainda assim, são inerentemente frágeis e constantemente ameaçadas. 

Novos direitos legais não impedem a agressão contra pessoas LGBTQ+, 

que continuam a vivenciar a violência de gênero e sexual, a falta de re-

conhecimento simbólico e a discriminação social. (ARRUZZA et al, 

2019, p. 70)

Esse debate pode representar uma nova abordagem que favoreça a 
construção de novas visões de mundo que efetivamente contribuam 
para renovar a compreensão das práticas de resistência e possibilitem 

57. Vale mencionar que esta oficina e artigo são produzidas no momento em que presiden-
tes como Jair Bolsonaro (Brasil) e Donald Trump (EUA) disparam cotidianamente falas misó-
ginas, machistas, racistas e homofóbicas, além de todos outros tipos de preconceitos, dando 
assim uma sensação de naturalização e aval para que a população mais conservadora disse-
mine os mesmos valores
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existências múltiplas e diversas. Não acreditamos em soluções indi-
vidualistas e baseadas em alternativas aparentes de inclusão, por isso 
nossa atuação tanto no meio acadêmico como fora dele, tem sido de 
compreender as relações concretas e materiais que criam e reprodu-
zem as opressões e mobilizar nossos esforços para o enfrentamento 
contra todo tipo de negação de existências.

Ampliando narrativas: a resistência para existência

As obras aqui selecionadas têm como principal objetivo reivindi-
car um espaço narrativo diferente, fora dos aspectos hegemônicos. 
O processo de escolha esteve ancorado nas discussões teóricas em re-
lação ao gênero como categoria analítica e as possibilidades estéticas 
que surgem na movimentação desse conceito. O gênero é pensado 
aqui como elementar para compreensão das relações sociais, pois 
como aponta Joan Scott “o gênero é um elemento constitutivo de re-
lações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos [...] o 
gênero é a primeira forma de significar as relações de poder”, o que 
vem ao encontro da afirmação de que o gênero são “[...] os significa-
dos culturais assumidos pelo corpo sexuado”. (BUTLER, 2003, p.24). 
Ou seja, inscrições que são feitas ao corpo e acabam definindo sua 
existência; discursos de poder que são mantidos e disseminados como 
regra para a manutenção da normatividade opressora a qual nos posi-
cionamos contrários.

Entre os intentos de poder, a realidade e a normatividade existem 
processos narrativos que promovem deslocamentos e desconstruções 
frente aos discursos hegemônicos, fissuras que ao invés de corroborar 
com o normativo, possibilita uma ampliação existencial e conceitual; 
esse processo de movência frente as estruturas de poder, aqui é enten-
dida e guiada pela arte e suas operações na construção de alternativas 
pela prática da resistência, mesmo quando inseridas no cenário mains-
tream do audiovisual.
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Dentre as definições possíveis, a arte aqui é entendida como

a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos 

sons ou nas pedras. A arte desfaz a tríplice organização das percepções, 

afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de per-

ceptos, de afectos e de blocos de sensações que fazem as vezes de lingua-

gem (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 208)

É na capacidade narrativa da arte que se constrói a resistência aos 
discursos de poder, dando movimento aos conceitos que são onto-
logizados, como no caso do gênero ou até mesmo nas perspectivas 
biológicas atribuídas aos LGTQIA+. A arte surge como alternativa 
discursiva, ao representar vivências que tendem a não ser contempla-
das quando não atendem a normatividade; na operação artística se 
produz a resistência necessária ao criar a possibilidade da representa-
tividade, movendo assim, a estrutura política para o tensionamento 
de identidades diferentes daquelas normativas, identidades que são na 
maioria das vezes, negadas pela matriz de inteligibilidade.

Não é toda operação artística que pode ser considerada resis-
tência, por isso a importância de demarcar as obras analisadas aqui 
e a diversidade que as compõe. Vale lembrar que o tempo destina-
do a oficina possibilita uma maior usabilidade de obras diferentes, 
em várias frentes; pela lógica do que pressupõe um artigo/relato, 
fizemos uma seleção de duas obras que sintetizam a proposta da 
oficina como um todo, como já mencionado. No aspecto musical 
usamos o videoclipe da música FALO da banda Carne Doce de 
Goiânia – Goiás; no que se refere a séries de televisão priorizamos 
o expoente mercado norte-americano e suas contribuições, assim 
analisamos o primeiro episódio da segunda temporada da série 
POSE (2018) de Ryan Murph.

Nesse sentido, objetivamos relatar essa experiência que possibili-
tou a reflexão sobre o uso dessas linguagens e que, através da arte, 
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possamos democratizar processos teórico-metodológicos que priori-
zem as narrativas, mesmo quando inseridas no mainstream da indústria 
(como no caso da série selecionada). É fato que estas conseguem um 
alcance maior do que produções que compõe um cenário alternativo 
ao da indústria.

Ao pensar o cenário de produção das obras analisadas, precisamos 
conceituar a resistência evocada nesse tópico, para isso retomamos 
a conferência proferida dia 17 de março de 1987 pelo filósofo Gilles 
Deleuze, chamada de “Avoir une idée por cinema”, que foi transcrita 
e publicada posteriormente no título “O que é o ato de criação?” Nes-
se texto, Deleuze discute a operação da ciência, filosofia e cinema, 
e aponta as diferentes origens e especificidades de cada uma dessas 
formas de conhecimento.

Ao pensar o cinema, o filósofo discute a arte como uma forma de 
resistência, por ser motivada por uma necessidade que surge na con-
trainformação dos discursos de poder.

Para Deleuze, a arte é uma contrainformação, o que possibilita o 
ato da resistência. Entender essa dinâmica começa na compreensão 
do o que o filósofo entende por informação: “[...] um conjunto de 
palavras de ordem. Quando nos informam, nos dizem o que julgam 
que devemos crer. Em outros termos, informar é fazer circular uma 
palavra de ordem”. (DELEUZE, 1999, p.10). Ou seja, são as palavras 
de ordem que fazem suas inscrições nas relações de poder, ao atribuir, 
por exemplo, papéis de gênero ou subalternidade as identidades de 
gênero e orientações sexuais dissidentes.

Nesse sentido, a arte não informa, ela resiste ao tempo presente 
para reivindicar futuros possíveis. A operação artística é o devir, o vir 
a ser, e este devir pensa uma outra sociedade onde todos os corpos 
importam. Nesse aspecto a arte aqui é entendia como uma opera-
ção de resistência, as obras aqui discutidas são em algum ponto, re-
sistência a normatividade, pois demarcam o presente para prospectar 
novos futuros. Aqui retomamos o discurso da atriz norte-americana 
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Michele Williams no Globo de Ouro de 2019, quando convoca as mu-
lheres para as eleições de 2020 ela diz:

Mulheres de 18 a 118 anos, quando for o momento de votar, façam isso 

de acordo com seus próprios interesses. É o que os homens têm feito há 

anos, e por isso o mundo se parece tanto com eles. Não se esqueçam: 

somos o maior grupo votante neste país. Vamos fazer com que ele se 

pareça mais com a gente.58

Apesar da especificidade do discurso da atriz, podemos ampliá-
-lo para o que propomos aqui. O mundo é criado a imagem e se-
melhança de quem detém o poder para informar e estabelecer a 
ordem desejada. Disso decorre a importância de narrativas fílmi-
cas, sonoras e televisivas sejam a contrainformação e a resistência 
necessária para criação de narrativas que priorizem as mulheres - 
para além das demarcações de poder vindas do gênero - ou dos pre-
conceitos que negam uma vida possível a maioria das populações 
LGBTQIA+. Essas obras foram escolhidas não só por sua capacida-
de de resistir ou de criar o efeito da representatividade, mas tam-
bém por seus alcances, e como disse Michele Williams, de criar um 
mundo que também se pareça com os que foram deliberadamente 
esquecidos e negligenciados.59

58. Disponível em: https://vogue.globo.com/celebridade/noticia/2020/01/michelle-
-williams-faz- discurso-poderoso-no- globo-de -ouro-sobre-os- direitos-reprodutores-femini-
nos- leia-na -integra.html
59. Vale aqui mencionar o discurso de Michelle Obama na Convenção Nacional do Partido 
Democrata no dia 17 de agosto de 2020, sobre o atual presidente Donald Trump, “ele simples-
mente não pode ser quem nós precisamos que ele seja” e complementa “eu entendo que a minha men-
sagem não será ouvida por algumas pessoas, nós vivemos num país totalmente dividido e eu sou uma 
mulher negra falando na convecção democrata, mas boa parte de vocês me conhecem agora (...) então 
se vocês puderem ouvir ao menos uma coisa que eu disse, se você acredita que as coisas não podem pio-
rar, acredite, elas podem e elas irão se nós não fizermos a mudança nessa eleição”. (tradução nossa)
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=uKy3iiWjhVI
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Ação e denominação: falar o falo

Carne Doce é uma banda de indie rock60 goiana, formada em 
2013 a partir das vivências de um casal, dentre eles: Salma Jô, respon-
sável pela grande maioria das composições da banda. Para além dos 
aspectos biográficos é notório pensar a existência da banda quando 
analisamos o contexto de produção e distribuição musical do estado 
de Goiás, expoente do sertanejo e focado nas demandas do mercado 
musical.

A música escolhida é FALO, lançado em 2016 e compõe o repertó-
rio do segundo CD da banda chamado Princesa. Na música Salma en-
toa em seus vocais marcados a seguinte afirmação “e é bom que você se 
cuide, não vai ter quem lhe acude quando eu quiser te capar”. Pensar a pro-
dução audiovisual dessa música, começa aqui, na demarcação de que 
a mensagem emitida é para o homem. Como já mencionado, o falo é 
o substantivo que caracteriza o órgão genital masculino, e a conjun-
ção do verbo falar é associada ao silenciamento imposto as mulheres. 
O trocadilho aqui se torna psicanalítico, quando entendemos que o 
falo enquanto substantivo, é uma função simbólica do poder exercido 
pelos homens, fator que determina as impossibilidades do ato de falar 
enquanto verbo e ação feminina.

A escolha em começar a oficina com essa música, se deu, primeiro 
pelo aspecto geográfico – por ser uma banda goiana. Em segundo, 
pela potencialidade estética da construção audiovisual causando es-
panto e polêmicas em virtude da narrativa do videoclipe; e, por últi-
mo, pela possibilidade de discutir o conceito de gênero através da arte 
e linguagem musical.

O clipe da música foi dirigido por Bruno Alves e roteirizado por 
Salma Jô, filmado em uma fazenda com arquitetura do início do sé-
culo XX e mostra a vocalista e um grupo de mulheres em busca de 

60. Aqui vale destacar que o indie rock é menos um aspecto estilístico e mais uma condição 
mercadológica. A inserção do indie no nome, se dá pelo fato aspecto alternativo na distribui-
ção e divulgação dessas bandas, dissociadas de grandes gravadoras.
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uma vingança, contra “um religioso, líder, moralista, um homem 
normal”61.

Como dito anteriormente, a dinâmica de uma oficina possibilita 
um maior espaço, enquanto o artigo acadêmico exige um recorte na 
análise, pois não é possível aprofundar em todos os aspectos suscita-
dos pela obra. Nessa experiência, especificamente, optamos na visua-
lidade de uma cena: o personagem religioso dentro de uma Igreja Ca-
tólica, lendo a bíblia, enquanto fora daquele espaço institucional, as 
mulheres colocam em ação o plano de vingança. Aqui é importante 
perceber o homem enquanto uma metáfora, ele representa a mascu-
linidade, assim como representa a Igreja e o Estado. Ele é um e todos 
ao mesmo tempo. No momento em que ele caminha em direção a 
porta para ver o que acontece lá fora, Salma (vocalista) entoa uma das 
partes mais emblemáticas da letra:

Pois aproveitando essa hemorragia

Vou me dar o luxo de ser verborrágica

Com você não basta que eu seja prática

Você não sustenta um raciocínio lógico

E eu já não suporto te explicar o óbvio

Você finge me tratar como igual

Mas seu arroto é pura condescendência

Não, eu não quero me acalmar

Eu não preciso de um tempo

Eu na verdade sei que não adianta esse lamento

Você não vai se apurar, não importa quanto tempo passe

Meu sexo sempre é um impasse

(Falo – Carne Doce)

61. Disponível em: https://www.vice.com/pt_br/article/nz9vgb/o-clipe-de- falo-do-car-
ne- doce-e -um-ritual-misandrico-de-vinganca
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Figura 1: Captura de tela do minuto 3:44 – Carne Doce – Falo

Nesse trecho, destacamos a síntese do que está sendo represen-
tado na música: um aviso das mulheres (para os homens). O per-
sonagem sai do espaço interno da igreja, e carrega todo o passado 
histórico de opressão das mulheres dessa instituição. Ele abre as 
portas e se depara com a redução de si, a figura humana centrali-
zada na porta da igreja é ironicamente protegida por Cristo, dimi-
nuída em tamanho. Nas paredes vemos sombras, o que é emble-
mático, quando pensamos na importância da submissão feminina 
para o cristianismo, na premissa da mulher ser a sombra do seu 
marido.

A narrativa clássica é, portanto, ressignificada: da subalternidade, 
da ausência, da incompletude essas mulheres são aqui projetadas agi-
gantadas com as armas nas mãos. Vale perceber a disposição dessas 
sombras, pois quanto mais distante das portas da igreja (paraíso e 
opressão) maiores e mais impositivas elas ficam. Além disso, as armas 
erguidas são foices produzindo uma dualidade em seu sentido, pois é 
uma ferramenta fundamental para a vida no campo, o que é remissi-
vo ao passado inquisitorial da Igreja Católica, assim como uma possí-
vel ironia quanto ao emblema comunista.
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Traçar essa discussão quando demarcamos ser uma produção 
goiana, para um público habituado a ideia do sertanejo como pressu-
posto único da expressão musical do estado, já é um processo poten-
te. Somado a isso, buscamos analisar essa narrativa que ressignifica 
o papel feminino na sociedade, e dessa forma exterioriza a reflexão 
sobre resistência no sentido deleuziano já citado. Importante destacar 
que o público da oficina, além de surpreendidos pelo fato se tratar de 
uma banda do Goiás, também sentiu certo assombro ao ver os símbo-
los religiosos (normalmente instrumentos de opressão) no lugar do 
oprimido. O contrário é sempre mais palatável. O conteúdo, forma, 
roteiro e letra auxiliaram sobremaneira na reflexão através do contra-
ditório e do inesperado.

Mulheres com força, motivação e raiva por séculos de submissão, 
obrigadas ao matrimônio, a maternidade compulsória, a naturaliza-
ção da monogamia, da violência doméstica, do papel reprodutivo na 
sociedade aparecem enfim entoando uma música com força de um 
hino e imagens que corroboram a ideia da libertação feminina. Du-
rante a oficina ficava cada vez mais claro o quanto a sociedade está 
acostumada ao papel tradicionalmente dados as mulheres. Conforme 
Mary Del Priore:

A mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais 

- ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido - e das ca-

racterísticas próprias da feminilidade, como instinto materno, pureza, 

resignação e doçura. Na prática a moralidade favorecia as experiências 

sexuais masculinas enquanto procurava restringir a sexualidade femi-

nina aos parâmetros do casamento convencional. (DEL PRIORE, 2005, 

p. 608-609)

Foi por meio dessa narrativa audiovisual que iniciamos a discus-
são do gênero e dos papéis sociais atribuídos a ele. Essa arte que pro-
duz resistência é o mecanismo necessário, pois a arte possibilita a 
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corporeidade dos conceitos que são abstratos quando são abordados 
em si mesmos. Colocando o gênero em movimento, tensionamos os pa-
peis destinados a sexualidade por meio da representação da popula-
ção LBTQIA+.

Live work...Pose: representatividade e necropolítica

Os bailes são reuniões de pessoas que não são bem-vindas para se reunir em 

nenhum outro lugar, em uma celebração de uma vida que o resto do mundo não 

considera que valha a pena celebrar” na tentativa de “conseguir se encaixar no 

mundo dos heteros, dos brancos, personificar o sonho americano, mas não temos 

acesso a esse sonho, e não é por causa de habilidade, acredite! Quer dizer, não é 

isso que você está tentando fazer? Caminhar até esse mundo clareado, o mundo 

da aceitabilidade?”. (POSE, 2019)

Um elemento fundamental para a seleção desta linguagem foi o 
importante papel que a televisão exerce como veículo de comunica-
ção de massa. Desde o início das transmissões televisivas os progra-
mas, ficcionais ou não, influenciaram comportamentos, ideias, valo-
res transformando a realidade social.

O autor Pierre Bourdieu questionou no programa exibido pela 
TV francesa, e realizado pelo Collège de France, o papel da televisão 
como espaço de difusão do pensamento crítico e democrático. Suas 
análises causaram reações e respostas que o autor classificou de “po-
lítica de simplificação demagógica” (BORDIEU, 1997, p. 134). Para 
Bourdieu sua condição de excepcionalidade como convidado para os 
programas citados, por si só demonstra o quão limitado este recurso 
é como possível espaço crítico. No entanto, também acredita que “es-
tamos diante de um instrumento que teoricamente, possibilita atingir 
todo mundo” e complementa:
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Daí certo número de questões prévias: o que tenho a dizer está destina-

do a atingir todo mundo? Estou disposto a fazer de modo que meu dis-

curso, por sua forma, possa ser entendido por todo mundo? Será que ele 

merece ser entendido por todo mundo? Pode-se mesmo ir mais longe: 

ele deve ser entendido por todo mundo? (BORDIEU, 1997, p. 18)

Foi com essa perspectiva de reflexão sobre a função social da televi-
são e as possibilidades de inserção nos inúmeros segmentos para se fa-
zer conhecer e debater questões sobre representatividade que escolhe-
mos uma série da TV. Atualmente existe um vasto campo de produções 
audiovisuais no formato de séries televisivas. Estruturadas em episó-
dios divididos em temporadas, as séries dialogam muito com a realida-
de atual, principalmente com o incentivo das plataformas de streaming.

A estrutura de uma série é sempre complexa quando pensada no 
aspecto metodológico para uma abordagem teórica, e vale dizer, que 
existem um número expressivo de produções com a temática dese-
jada. Nesse sentido, realizamos uma seleção de diversas séries com 
condições de suscitar discussões sobre gênero e diversidade nas repre-
sentações dos LGBTQIA+.

Dentre as possibilidades escolhemos a série POSE, distribuída pela 
emissora FX, desenvolvida por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven 
Cal. Uma série dramática contextualizada nos anos 80/90 na cidade 
de Nova Iorque, que acompanha o drama vivido pela população LB-
GTQIA+ em todas suas intersecções. POSE é emblemática não só, 
por sua abordagem narrativa, mas pelo cuidado em toda sua constru-
ção, visto que esta é a série com o maior elenco trans da história da 
televisão62. Uma representatividade para além do ficcional ao oportu-
nizar que atrizes e atores LGBTQIA+ que são, na maioria das vezes, 
esquecidos ou preteridos, pelas principais produções hollywoodianas.

62. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2019/09/
pose-serie-com- maior-elenco-trans- da-historia -da-televisao-chega- a-netflix-neste- sabado-
-ck10mnnw2005r01n3xwy61hj9 .html
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A série usa e abusa das referências a cultura pop, enquanto um 
espaço de circularidade e vivências de um determinado grupo, uma 
minoria excluída pelas narrativas centrais da sociedade na década de 
1980. A série, produzida em 2018, se apresenta como uma bússola 
para consciência histórica, pois retoma um passado para compreen-
são do presente, possibilitando assim, uma prospecção de um futuro 
mais diverso. Para entender essa dinâmica de POSE, enquanto ele-
mento da cultura pop, precisamos entender o que a definição desse 
pop não só como um comportamento de consumo, mas também de 
circularidade de identidades.

Atribuímos cultura pop ao conjunto de práticas, experiências e produtos nor-

teados pela lógica midiática, que tem como gênese o entretenimento; se an-

cora, em grande parte, a partir de modos de produção ligados às indústrias da 

cultura (música, cinema, televisão, editorial, entre outras) e estabelece formas 

de fruição e consumo que permeiam um certo senso de comunidade, perten-

cimento ou compartilhamento de afinidades que situam indivíduos dentro 

de um sentido transnacional e globalizante. (SOARES, 2013, p. 2)

Ao mesmo tempo em que essa cultura pop tem o efeito de homo-
geneizar, ela diametralmente garante um efeito de suma importân-
cia: a representatividade.

A representatividade importa porque traz para a mídia mensagens 

plurais. Por isso uma representação positiva é fundamental: mulheres 

fortes, casais LGBTQ+ felizes, negros bem sucedidos, transgêneros vi-

vendo seus cotidianos normalmente. Se todas as diferenças sociais, mi-

norias raciais, de orientação sexual e étnicas forem tratadas de maneira 

correspondente à realidade nos meios de comunicação, todo mundo vai 

poder se ver representado. E se ver representado significa também com-

preender seu lugar no mundo. (SÉRIES POR ELAS, on-line, 2016, apud 

GOMES, 2017, p.31).
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Na garantia dessa representatividade, POSE não só contribui para 
a demarcação da população LGBTQIA+, mas também pelo aspecto 
de representação de grupos sociais que são massivamente atacados 
pelos discursos conservadores. Enquanto a representatividade funcio-
na como garantia do empoderamento das minorias, a série também 
opera como uma operação didática na ampliação de narrativas para 
além da matriz heteronormativa.

Assim, é no sentido do combate e negação das condutas homofó-
bicas que a série atende ao princípio básico da diversidade e equidade 
social. Conforme Borrillo,

A homofobia é o medo de que a valorização desta identidade seja re-

conhecida; ela se manifesta entre outros aspectos, pela angústia de ver 

desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem heterossexual. Ela se 

exprime, na vida cotidiana, por injúrias e por insultos (...) (BORRILO, 

2010, p. 17)

O autor evidencia que,

Como qualquer outra manifestação de intolerância, a homofobia se 

constrói em torno de emoções (crenças, preconceitos, convicções, fan-

tasmas) de condutas (atos, práticas, procedimentos, leis...) e de um dis-

positivo ideológico (teorias, mitos, doutrinas, argumentos de autorida-

de). (BORRILO, 2010, p. 28)

Escolhemos o primeiro episódio da segunda temporada exibido 
em 2019, chamado “Acting Up”. O cenário é o início dos anos 1990, o 
voguing ganha espaço nos ballrooms, a personagem Blanca é diagnosti-
cada com AIDS. Ela participa de uma reunião do ACT UP, e ajuda na 
organização do protesto Stop the Church na Catedral de São Patrício 
e são presas por desobediência civil. Apesar das várias inúmeras pos-
sibilidades para o debate, restringimos a análise na cena em que os 
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personagens Blanca e Pray Tell vão visitar a ilha63 usada para enterrar 
os corpos considerados indigentes vítimas da AIDS. 64

A cena inicial serve como referência para discutir o conceito de 
representatividade e sua importância política, assim como o de ne-
cropolítica do filósofo camaronês Joseph-Achille Mbembe. Aqui é im-
portante destacar a forma como o filosofo define seu conceito como a 
política de morte exercida pela soberania do Estado. Não uma morte 
necessariamente física, mas as negligências do Estado quanto a deter-
minadas minorias, como no caso dos direitos básicos aos LBGTQIA+ 
no contexto abordado na série. Para Mbembe,

[...] a máxima soberania reside, em grande medida, no poder e na capa-

cidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar 

ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos funda-

mentais. Exercitar a soberania é exercer o controle sobre a mortalidade e 

definir a vida como a implantação e manifestação do poder. (MBEMBE, 

2016, p.123)

O conceito de necropolítica se torna chave elementar para análise 
do contexto apresentado pelo episódio, quando percebemos a condi-
ção de subalternidade da população LBTQIA+ na série, o agravan-
te do surto da AIDS e a atribuição religiosa de que seria uma doença 

63. Hart Island fica na costa do Bronx em Nova York é conhecida historicamente como um 
local de sepultamento de pessoas com HIV na década de 80. Atualmente foi usado para se-
pultamento em vala comum de indigentes e corpos não reclamados vítimas de COVID-19.
64. Vale a pena ler o relato de Drauzio Varella sobre seu estágio no Memorial Hospital de 
Nova York em 1983. Nesse capítulo ele fala sobre o desconhecimento e preconceito no início 
da epidemia. Sobre o preconceito ele afirma: “Apesar da dedicação desprendida de alguns médicos 
e enfermeiros, o preconceito contra os doentes era evidente; havia pessoas na sala de espera que levan-
tavam disfarçadamente quando um deles sentava ao lado e funcionários que se negavam a trabalhar 
no serviços que os atendiam. Uma residente americana que esta estagiava naquele Departamento e 
tratava como vai a maior distância possível todos os pacientes, uma vez desabafou comigo: - Não vejo 
a hora de terminar este estágio, não gosto de homossexuais. São muitos promíscuos!” (Varella, 2004, 
p. 136)
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providencial. Mesmo tendo um contexto histórico específico, os anos 
80/90, vale ressaltar a atualidade da discussão proposta na série, sobre-
tudo, pela continuidade de uma necropolítica nas sociedades atuais.

Nesse momento, (figura 2) há um diálogo emblemático entre os 
dois personagens:

Blanca: - Como ele veio parar aqui? Achei que ele tinha família.

Pray Tell: - Não, órfão como assim como nós.

Este trecho vem diretamente ao encontro do conceito de necropolí-
tica, os caixões dispostos ao chão, enumerados e empilhados, sem qual-
quer possibilidade de identificação de seus mortos. Na economia políti-
ca do biopoder, a função das violências direcionadas às minorias está na 
regulação e distribuição da morte (MBEMBE, 2016, p.128). Os corpos 
órfãos são corpos de pessoas que não são levadas em consideração pelo 
Estado, pois são abjetos e por isso dejetos, facilmente descartados. A 
ilha se torna um centro de exclusão de corpos não desejados.

Figura 2: Captura de tela do minuto 3:04, episódio 1, temporada 2 - “Acting Up”

A potência visual dessa cena está na alusão à reificação, o poder de 
coisificar pessoas e suas respectivas identidades. A despersonalização 
dessas identidades nos caixões, é uma referência a política adotada 
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pelo Estado: o anseio de homogeneizar a diversidade (ou que a diver-
sidade não exista?). Os caixões em madeira em cor neutra e o desta-
que dos números vermelhos de identificação, são metafóricos à polí-
tica de normativa do Estado frente às minorias. Aqui o caixão é uma 
forma geométrica de limites, enquadrando todos no mesmo molde 
para o funcionamento das engrenagens do poder.

Em meio a estrutura de morte maquinada pelo Estado, vemos a 
personagem Blanca e Pray Tell, distanciados mesmo vivos, em meio 
a toda homogeneização da morte. Eles surgem como ponto de resis-
tência, mantendo suas vidas, e consequentemente, suas identidades. 
São a personificação do que a série POSE propõe. Reconhecer a rea-
lidade, mas não ficar refém dela, transmutar a necropolítica em novas 
formas de resistência. Aqui, os personagens são alusão a todos que se 
mantém vivos frente as investidas de um Estado excludente.

O debate suscitado por POSE não está datado ao contexto que 
em ocorre, ao observar os dados do Mapa da Violência de Gênero no 
Brasil, é possível identificar que

Entre 2014 e 2017, o Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Noti-

ficação) recebeu 12.112 registros de violência contra pessoas trans, cuja 

identidade de gênero foi classificada como transexual mulher, transexual 

homem ou travesti. Já em relação a pessoas cuja orientação sexual cons-

ta como homossexual ou bissexual e cuja identidade de gênero não foi 

identificada, foram 257.764 casos de violência no período. (MAPA DA 

VIOLÊNCIA, 2017, on-line).65

Os dados apresentados no Brasil estão em consonância com ou-
tros países, logo não é difícil pressupor a manutenção dessa necro-
política direcionada a população LGBTQIA+. O grau de violência, 
assim como a expectativa de vida, se vincula às questões de gênero 

65. Disponível em https://mapadaviolenciadegenero.com.br/lgbt/
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e raça. São marcadores dos corpos que ganham o direito, ou não, de 
existirem numa sociedade que insiste em matar o que não é normati-
vo e ameaça a hierarquia patriarcal.

No momento em que a câmera nos mostra essa cruz velada por 
várias pedras, Pray Tell afirma: “Cada uma dessas pedras de coração re-
presenta alguém enterrado aqui, deixada por alguém que ficou”. Vale per-
ceber que enquanto na primeira cena (figura 2) o Estado é a força 
responsável por encaixotar vidas de forma homogênea, na Figura 3 
a Igreja aparece enquanto instituição religiosa - presente e ausente 
ao mesmo tempo - na tragédia daquelas pessoas atingidas pela AIDS. 
Este assunto é cuidadosamente inserido pela diretora Gwyneth Hor-
der-Payton e será discutido ao longo do episódio: as intervenções da 
Igreja Católica na conscientização do sexo seguro, o que culmina no 
ato final do episódio Stop the Church.66

Figura 3: Captura de tela do minuto 4:28, episódio 1, temporada 2 - “Acting Up”

66. Stop the Church foi uma manifestação organizada por membros do Act Up em 10 dezem-
bro de 1989, interrompendo a missa guiada pelo cardeal John O’Connor na Catedral de St. 
Patrick, em Nova York. 111 participantes, onde 53 foram presos dentro da igreja. O objetivo 
central era protestar contra a oposição do cardeal e da Igreja quanto ao ensino de sexo segu-
ro nas escolas.
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Essas cenas não servem apenas como condutoras da história que 
será desenvolvida, elas são também metáforas visuais das engrena-
gens do poder. As instituições que exercem poder e controle, são as 
mesmas que determinam as vidas válidas ou não, criam marcações. 
No episódio analisado na oficina temos uma crítica direta a necropo-
lítica adotada pelo Estado, mas vale ressaltar que não é uma crítica 
com um fim em si mesmo, ao contrário, ela retoma um passado para 
reivindicar uma demarcação nesse presente, para então, criar novas 
narrativas artísticas que possibilitem outras formas de vida em toda 
sua pluralidade, mesmo que num futuro incerto.

As obras aqui discutidas são imagens que presentificam vidas, pois 
como aponta Manguel,

As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens 

e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças vazias que completamos 

com o nosso desejo, experiência, questionamento e remorso. Qualquer 

que seja o caso, as imagens, assim como as palavras, são matéria do que 

somos feitos. (MANGUEL 2003, p.21)

Seus efeitos não estão apenas na imanência de representarem vi-
das, mas da possibilidade transformarem o mundo representado

Em todas as suas formas de desenvolvimento, na dignidade e na comicida-

de, na persuasão e na exageração, na significação e no absurdo, na fantasia 

e na realidade, a arte tem sempre um pouco a ver com a magia. A arte é 

necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mun-

do. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é ineren-

te. [...] O homem é, por princípio, um mágico. (FISCHER, 2002, p. 8)

Ou seja, no aspecto mágico, a arte funciona como uma opera-
ção que possibilita a resistência, POSE e FALO são exemplos ale-
góricos dessa potencialidade contrainformativa da arte; por isso sua 
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importância em ser usada como fonte e dissecada em vias teóricas. 
Neste artigo a arte foi o trampolim para democratizar e materializar 
aspectos teóricos que por vezes ficam engessados no mundo acadê-
mico. A arte em geral, incluindo as artes audiovisuais, como as aqui 
analisadas, é um veículo de reflexão e questionamento daqueles con-
ceitos e valores preservados pela sociedade – machista e patriarcal. 
Tanto a música como o episódio, exemplificam como é possível uti-
lizar novas linguagens, para abrir novas possibilidades, para pensar ou-
tras vidas, outras possibilidades afetivas e outras formas de existir.

Algumas considerações

Recuperando a metáfora de Marc Bloch, neste artigo operamos 
como ogros, farejando carne humana e forjando novas narrativas 
onde essas vidas não sejam apenas estatísticas, afinal, o poder repre-
sentativo da arte não basta em si mesmo, é necessário presentificar 
esses discursos para que consigam operacionalizar e diversificar mo-
dos de vida. Essa movimentação é o que sustenta o papel político do 
historiador, ao investigar em meio a escombros, nos amontoados da 
necropolítica, e de trazer a vida as variadas existências jogadas por 
debaixo dos tapetes da história.

A proposta discutida nesse artigo funciona também como um relato 
de experiência, na tentativa de produzir um conhecimento que esteja 
em consonância com as práticas, para além dos floreios discursivos.

Arte é sobre vida e a vida é sobre arte. Isso, inexoravelmente nos 
remete às questões sobre nossa existência. O que é vida? E afinal, quem 
tem direito a ela? Sabemos que não são os corpos evocados aqui, e por 
isso mesmo, o caráter de resistência das produções analisadas. É urgen-
te pensarmos numa vida que esteja para além da sobrevivência. Vidas 
que tenham simplesmente o direito de existir, em todos os múltiplos 
aspectos que isso significa, e não de resistir, como corpos que tentam o 
tempo todo não afundar na indiferença e na invisibilidade.
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OS FEMINISMOS SOB SUSPEITA: 
CONTROLE E VIGILÂNCIA 
DURANTE A DITADURA MILITAR 
BRASILEIRA (1979-1985)

Sarah Pinho da Silva

Introdução

No Brasil, na década de 1970, emergiram os chamados feminismos de 
Segunda Onda67, entretanto, a forma de organização, desses feminismos 
brasileiros, foi diferente de outras regiões do globo, tendo em vista que o 
país estava experienciando um período autoritário, com o golpe militar, em 
196468, e com a ascensão dos militares ao poder, perdurando por 21 anos. 
Nesse contexto, analisamos, não apenas, a emergência dos feminismos, 
mas também sua dialogicidade com diferentes grupos e a visão dos mili-
tares em relação à organização de mulheres nessas instituições feministas.

O Sistema Nacional de Informações-SNI69, importante órgão uti-
lizado, pelos militares, para o controle e a vigilância pelo Estado, foi 
um dos principais responsáveis por realizar o processo de “espiona-
gem” dessas organizações de esquerda e feministas no período. A 

67. “Denomina o movimento iniciado, a partir de meados dos anos 1960, e que acrescenta 
reivindicações referentes à sexualidade (direito ao prazer), ao corpo (aborto e contracepção). 
Essa classificação, entretanto, tem sido questionada por alguns estudiosos”. (PEDRO, 2013, 
p.256).
68. COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE- Relatório Final, Brasília: [s.n.], 2014.
69. FICO, Carlos. Como eles agiam. Rio de Janeiro: Record, 2001.
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observação realizada, pelos agentes, foi um fator crucial, para o des-
mantelamento de várias entidades clandestinas que combatiam a di-
tadura. A criação do SNI e o seu fortalecimento corroboraram para 
a extensão do controle do estado sob as organizações de esquerda. 
Baseados na Doutrina de Segurança Nacional70, os agentes do SNI 
atuavam na vigilância e obtenção de informações, qualquer elas que 
fossem, que pudessem servir de “prova” contra os/as militantes. Nes-
se aspecto, o SNI atuava em duas frentes: coletar o máximo de infor-
mações possíveis e produzir a contrainformação, que se baseava em 
barrar a troca de informes realizados pelas/os militantes.

Nesse sentido, vale ressaltar que a produção documental, realizada 
pelo órgão de segurança, e o seu esforço, em mapear as atividades dos 
movimentos feministas, que surgiam no Brasil. A priori, os feminismos 
pareceram não interessar aos militares. Desde o surgimento do Mo-
vimento Feminino pela Anistia-MFPA71, em 1975, os movimentos de 
mulheres eram vistos de modo “inofensivo”, eram apenas mulheres, 
buscando por informações sobre seus entes queridos. Na visão mais 
conservadora, essas mulheres estavam exercendo o papel de guardiã 
do lar e da família, e, portanto, não era necessário agir para reprimir o 
movimento72. Essa ideia perdurou, no imaginário de muitos, inclusive, 
nas próprias militantes. Mas, a análise dos relatórios, produzidos pelo 
SNI, mostra-nos que o levantamento de dados, sobre os grupos73 de 
mulheres/feministas, foi muito considerável e que consistia em uma 
análise minuciosa sobre as atividades realizadas, as ideias, as discussões 
apresentadas e a difusão dos feminismos nas diferentes regiões do país.

70. ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil. (1964-1984). Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1989.
71. DUARTE, Ana Rita Fonteles. Jogos da Memória: o Movimento Feminino pela Anistia 
no Ceará (1976-1979). Fortaleza: INESP, UFC, 2012.
72. Idem.
73. Segundo Joana Maria Pedro: “Quando a maioria esmagadora dos participantes são mu-
lheres, o movimento social é chamado de ‘movimento de mulheres’. O feminismo é um tipo 
específico de movimento de mulheres”. (2013, p.257).
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Os feminismos de Segunda Onda surgiram, na esteira do autoritaris-
mo brasileiro, e buscaram agregar a suas pautas o combate à ditadura 
militar, experienciando limites vários, em sua expansão, e se diferen-
ciando de outros movimentos feministas, que surgiam, na Europa e 
nos Estados Unidos, principalmente, em decorrência da especificidade 
do governo militarista vivenciado, no Brasil, mas também, em outros 
países da América Latina. Os feminismos, semelhantes a outros grupos 
de esquerda, foram vigiados de perto, pelos agentes militares, e tiveram 
suas atividades controladas e analisadas pelos órgãos de informação. 
Nesse aspecto, é relevante compreender que as atividades, gerenciadas 
pelas mulheres/feministas, despertaram, sim, o interesse da ditadura e 
fizeram com que essa direcionasse agentes, para obter e acompanhar de 
perto as movimentações realizadas pelas entidades. Nesse sentido, anali-
so os feminismos sob suspeita, tendo como fontes: os relatórios produzi-
dos pelo SNI, os quais descrevem, com riqueza de detalhes, as organiza-
ções, as reuniões, quem eram as participantes e as principais lideranças, 
quais as pautas discutidas e os principais encaminhamentos.

Além disso, foram realizadas entrevistas, com ex-participantes de or-
ganizações, no Ceará, para compreender quais eram as perspectivas que 
elas tinham, não apenas, sobre os feminismos, que surgiam no período, 
mas também, acerca do controle e da vigilância do Estado. Desse modo, 
a análise consistiu em compreender o aparelhamento, montado pelos 
órgãos de informação, tais como o SNI, que visavam produzir informa-
ções sobre grupos e participantes, o que colaborava para o desmantela-
mento dessas instituições que faziam resistência à ditadura militar.

“Em cada esquina que eu passava um guarda me parava”: femi-
nismos sob suspeita.

“Nossa intenção, ao elaborar o presente Relatório Especial 
de Informações é ressaltar o crescimento e a influência do Movi-
mento Feminista, junto à sociedade, e como pode ser ou tem sido 
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explorado por facções ideológicas”74. No Relatório Especial de In-
formações-REI, produzido, em 1983, e distribuído, em diferentes 
órgãos do comando militar, observei que o intuito era produzir 
uma espécie de dossiê, no qual os feminismos fossem analisados 
minunciosamente, compreendendo a influência desse na sociedade 
junto às mulheres, mas também, a relação que havia com outras 
organizações de esquerda. Ressalto que, muitas vezes, os feminis-
mos de Segunda Onda foram vistos como “cortina de fumaça”, para 
as esquerdas no geral, nas décadas de 1970-1980, fazendo com que 
os militares, em certa medida, acreditassem que os movimentos de 
mulheres/feministas eram controlados pelas “facções ideológicas”. 
Nesse curto trecho do relatório, já há evidência de que os agentes 
militares partiam do pressuposto de que os feminismos estavam 
sendo utilizados por organizações clandestinas da esquerda, funcio-
nando como “massa de manobra”, para combater a ditadura. Essa 
maneira de perceber os feminismos e sua ascensão, no período dita-
torial, deveu-se aos estereótipos atribuídos aos movimentos organi-
zados por mulheres. Para Ana Rita Duarte, “o que acontece, ainda 
hoje, é que atividades coletivas e públicas das mulheres tendem a 
ser qualificadas como produtos de engajamento social ou moral e 
não político”. (2010, p.02).

Quando os feminismos surgem, na década de 1970, no Brasil, 
eles acabam sendo associados ao Movimento Feminino pela Anis-
tia, que não se apresentava enquanto feminista e que era visto como 
um movimento que reclamava os direitos das mães, esposas, irmãs 
e familiares na busca por seus entes queridos. Dessa forma, corro-
borando com a ideia de que as mulheres organizadas, no MFPA, só 
estavam exercendo o seu papel feminino, todavia, esse estereótipo 
foi utilizado, também, pelas mulheres do movimento com o intuito 

74. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.
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de circular com maior liberdade75. As organizações, conduzidas por 
mulheres, eram vistas como sendo desprovidas de cunho político, e, 
portanto, não representavam uma ameaça aos militares, pelo menos 
à primeira vista. Mas, a análise dos relatórios, produzidos pelo SNI, 
demonstra que houve interesse e que dados foram recolhidos com 
o intuito de compreender essas entidades que surgiam e identificar 
suas participantes.

As entidades feministas, em suas reuniões, valorizam o debate como um 

elo de integração entre procedimentos metodológicos, já consagrados, 

e posturas teóricas inovadoras, onde se sobressai o desejo das mulheres 

em ver a implantação de uma política social igualitária76.

O Relatório produzido buscou perceber o nível de diálogo e o de-
bate, tecido pelas feministas, no período, além das principais reivindi-
cações, evidenciando que os agentes estavam interessados em com-
preender de maneira detalhada os desdobramentos dos feminismos 
brasileiros. O que refuta a ideia, ao menos a princípio, de que os mi-
litares não estavam preocupados com os movimentos de mulheres, 
ao mesmo tempo, os agentes buscavam dar conta de toda e qualquer 
atividade que pudesse representar uma “ameaça” à ditadura. Toda-
via, compreendo que, diante da extensa produção de relatórios77, que 
havia interesse em, não apenas, vigiar os feminismos, mas em com-
preendê-los de fato. Talvez, o interesse maior estivesse vinculado ao 
que já foi apontado, anteriormente, que, muitas vezes, os feminismos 
foram vistos como “massa de manobra” utilizada pelas esquerdas, 

75. Ver: DUARTE, Ana Rita Fonteles. Jogos da Memória: o Movimento Feminino pela Anis-
tia no Ceará (1976-1979). Fortaleza: INESP, UFC, 2012.
76. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.
77. Sobre o Movimento Feminista de maneira geral foram listados 390 relatórios do SNI, 
sobre a União das Mulheres Cearenses foram listados 91.



170

então, os agentes da ditadura “temiam” a instrumentalização desse 
movimento.

O movimento feminino na área vem recebendo apoio de diversos se-

tores de atividades, cujos componentes estão ligados a movimentos de 

pressão e facções de esquerda (PCB e PC do B), proporcionando, assim, 

a disseminação de propagandas sistemáticas e insidiosas, adversas ao go-

verno e ao regime78.

O movimento feminista era vinculado à esquerda, ora de forma 
autônoma, ora de maneira manipulada segundo os agentes. Associan-
do as ações dos feminismos à esquerda, em geral, o que justificava, 
até certo ponto, o interesse pelo movimento, mas destaco que a aná-
lise, realizada pela ditadura sobre as organizações feministas, não cen-
trava, apenas, em perceber sua ligação a outros grupos, mas também, 
às discussões, às referências bibliográficas, às demandas específicas e a 
diálogos com outras entidades de mulheres.

[...] a escritora ROSE MARIE MURARO, feminista militante do Centro 

da Mulher Brasileira, ligada ao PCB em Jan 83, lançou o livro “SEXUA-

LIDADE DA MULHER BRASILEIRA”, que já se encontra em sua 4-edi-

ção. Trata-se de pesquisa sobre o comportamento da mulher, realizada 

na Cidade do RIO DE JANEIRO, no sertão de PERNAMBUCO, e na pe-

riferia de SAO PAULO79.

A análise do Relatório, sobre a escritora, demonstra que os agen-
tes mapeavam o alcance das ideias feministas, pelo país, observando 
diferentes aspectos e buscando compreender os assuntos abordados 

78. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 1136/82, 1982. Fortaleza-CE: Serviço Nacional de Informação, 1982. Fundo SNI.
79. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.



171

pelo movimento. Ou seja, no trecho acima, não há referência à vin-
culação com a esquerda, mas sim, a aspectos particulares do movi-
mento feminista e à sua ascensão, no Brasil, a partir da circulação da 
leitura do livro de Rose Marie Muraro, corroborando com a ideia 
de que os agentes buscavam, também, compreender a formação 
dos feminismos e suas influências no país. Esse controle e vigilân-
cia surpreendeu as próprias feministas do período, que, durante um 
tempo, acharam não ser alvo dos agentes da ditadura por conta da 
militância feminista.

Uma das razões que eu fui embora, também, teve a ver com isso, eu sou-

be que a polícia federal tava (sic) me procurando, eu tive sorte, também, 

porque [...] era também por causa da minha participação política em ou-

tras vertentes, não no movimento feminista, que aí quando eu saí daqui, 

eu fui direto pra Porto Velho, me esconder por lá80.

Na narrativa de Verônica Guedes, ela expõe a perseguição sofri-
da, como consequência do seu envolvimento com outros setores da 
esquerda, mas não faz relação com a militância feminista, todavia, a 
entrevistada, assim como outras mulheres, foi perseguida, pelo en-
gajamento em ambas as lutas, tendo em vista que os agentes já sa-
biam da participação dela, no movimento feminista e sua associação 
à União das Mulheres Cearenses-UMC, primeira entidade feminista, 
no estado do Ceará, fundada em 1979. A organização funcionou com 
sede própria, a partir de 1982, e reuniu mais de 160081 mulheres as-
sociadas, ao longo da década de 1980, procurando dialogar com as 
pautas feministas e com as chamadas pautas gerais – que discorriam 

80. GUEDES, Verônica. Entrevista, 28 de agosto de 2018. Fortaleza-CE. Entrevistadora: Sa-
rah Silva. Acervo pessoal.
81. VITORINO, Grace Trocolli. Feminismo e Pós-feminismo: a dupla tessitura das relações 
de gênero. 1994, recurso impresso, (157 p.). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universi-
dade Federal do Ceará. Centro de Humanidades I, CE, 1994.
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sobre o combate à ditadura e a luta de classe. Desenvolveu, também, 
o diálogo, com outros órgãos e associações, na busca por melhores 
condições de vida, para as mulheres, mas também, para a população 
no geral. Essa instituição foi uma das vigiadas de perto pelo Estado. 
Apenas, sobre a UMC, foram encontrados 91 relatórios, produzidos 
pelo SNI, um número muito expressivo, se analisarmos tratar-se de 
uma única entidade, tendo em vista que, no Ceará, havia, também, 
outros grupos feministas se organizando nesse mesmo período. Esses 
grupos também foram identificados e observados pelos agentes.

Além da UMC, majoritária e organizadora, há mais quatro entidades 

que diferem entre si: Núcleo de Estudos, Documentação e Informação 

da Mulher (NEDIM), encarregado do estudo e documentação das ques-

tões especificas do sexo; Grupo 4 de Janeiro, de cunho eminentemente 

feminino; Departamento Feminino do PMDB, de caráter partidário e o 

Centro Popular da Mulher (CPM), recém-criado82.

Havia a preocupação em identificar os grupos, analisar suas ca-
racterísticas e distingui-los, entre si, e, nesse sentido, até grupos com 
menor expressividade, como foi o Grupo 4 de janeiro, que teve cur-
ta duração e que contou com um número pequeno de participantes, 
conforme Verônica Guedes: [...] “eu não sabia que havia uma preocu-
pação tão grande com um pequeno grupo como o 4 de janeiro”83. Se, 
por um lado, a ditadura buscava dar conta de todo e qualquer organi-
zação que se formava, por outro, havia, no mínimo, a precaução com 
a estruturação desses grupos e a tentativa de manter sobre controle 
as atividades desenvolvidas por esses. Como acontecia, durante os 
eventos realizados, por exemplo, na União das Mulheres Cearenses,

82. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 1136/82, 1982. Fortaleza-CE: Serviço Nacional de Informação, 1982. Fundo SNI.
83. GUEDES, Verônica. Entrevista, 28 de agosto de 2018. Fortaleza-CE. Entrevistadora: Sa-
rah Silva. Acervo pessoal.
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Realização de um novo Encontro de Mulheres Cearenses, nos dias 12 

e 13 Mai 84, na sede da UMC, para discutir, com mais profundidade, a 

questão do aborto; Reformulação do Código Civil, no tocante à legaliza-

ção do aborto nos seguintes casos: estupro, incesto, deformidade físico-

-mental, e condição sócio-médica (solicitação médica).

Ou seja, a observação do evento buscava identificar, também, 
quais eram as pautas de discussão e, consequentemente, compreen-
der a influência dessas, na ascensão dos movimentos feministas, e o 
que isso representava para a sociedade, assim como o que poderia 
acarretar para a ditadura militar. A espionagem não consistia, ape-
nas, em observar as participantes e reconhecê-las, mas também, em 
apreender sobre a teoria feminista, suas reivindicações e demandas. 
Essa prerrogativa de compreender a sistematização do movimento 
era crucial para os órgãos de informação, que buscavam centrar suas 
forças no desmantelamento desses grupos, portanto, aprender sobre 
eles e suas ações poderia colaborar para desestruturá-los posterior-
mente. Com os feminismos não foi diferente, os agentes utilizavam 
de valores, associados à família, aos bons costumes e à moral, para 
deslegitimar as feministas e associá-las de maneira negativa, ratifican-
do estereótipos e contribuindo para a construção de uma identida-
de ultrajante, no que dizia respeito às mulheres que se identificavam 
com os feminismos e assumiam a militância no movimento.

Os feminismos foram analisados, por diferentes perspectivas dos agen-
tes, ao mesmo tempo em que significavam uma “massa de manobra”, 
utilizada pelas esquerdas, eram vistos, também, como um movimento 
que contrapunha o que deveria ser o papel da mulher na sociedade. Para 
a ditadura, em certo ponto, as militantes haviam sido “cooptadas”, por 
seus companheiros, e manipuladas, mas, ao mesmo tempo, eram taxa-
das de “dissimuladas” ou fortes, quando eram torturadas e não davam 
nenhuma informação. Na esteira de análise, sobre os feminismos bra-
sileiros de Segunda Onda, outra questão avaliada é a de que os militares 
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“permitiam” a formação e a reunião desses grupos, porque eles não con-
sideravam “radicais”, semelhantes a grupos estadunidenses e europeus.

As feministas brasileiras revêem conceitos e formas de lutas e, hoje, 

abandonam posições tidas como radicais pelas adeptas do movimento, 

da década de 60, que culpavam o comportamento do homem pela situa-

ção marginalizada e de subalternidade a que estariam sendo submetidas, 

no âmbito da sociedade84.

No Relatório, que buscava analisar os feminismos, na década de 
1970, os agentes distinguiram as ações do movimento em relação à 
década de 1960. Havia uma pretensão de tornar tolerado o movimen-
to, tendo em vista que ele havia se afastado de pautas mais “radicais”, 
que responsabilizavam os homens pela situação experienciada pelas 
mulheres naquele período. Essa era a lente, pela qual os agentes ana-
lisavam a formação dos feminismos de Segunda Onda, o que não sig-
nifica dizer que fosse verdade. A discussão não consiste nisso, mas em 
discorrer sobre a construção narrativa feita, pelos militares, sobre a 
ascensão do movimento e suas influências. Nessa narrativa, tecida pe-
los órgãos de informação, os feminismos aparecem de maneira dúbia, 
flutuando, em diferentes panoramas, talvez, pela própria forma de as 
instituições se organizarem, talvez, pela maneira de observação dos 
agentes, que, ora examinavam os movimentos de maneira autônoma, 
ora os viam como manipulados por outros grupos. “Diante dos inte-
resses de grupos que tentam manipular as questões feministas, e da 
própria falta de clareza sobre a forma de organização, o Movimento 
Feminista é levado a subdivisões, que, ao final, pode ser fatal a suas 
pretensões”. (ACE. 59708/83, 198385). Os agentes demonstravam que 

84. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.
85. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.
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a óptica sobre o movimento era duvidosa e que as avaliações eram 
baseadas em perspectivas rasas, já que eles pretendiam investigar de 
maneira muito objetiva e desconectando os feminismos das ações po-
líticas, como se as feministas e suas demandas não fossem reivindica-
ções de cunho político. Para Nilze Costa e Silva: “a minha impressão 
é que a ditadura não se incomodou muito com o feminismo, porque 
achava que era coisa de mulher, coisa que não ia contribuir muito”86.

Essa ideia de que os feminismos não despertavam interesse, por-
que não era um movimento político, foi disseminada e reproduzida, 
pelas próprias militantes. A tentativa, mais uma vez, era estereoti-
par os movimentos de mulheres que se organizavam no período. A 
ação é política e corrobora com a construção das identidades, seja 
ela individual e/ou coletiva, ela atravessa esse processo identitário, 
o qual é fluído e constante, não finda em uma ação, mas permane-
ce em constante mutação, o que caracteriza e atravessa, também, a 
formação de uma identidade coletiva. “A identidade, assim conce-
bida, passa a ser algo pelo qual se deve lutar constantemente, e não 
simplesmente algo que nos é concedido na construção de alianças e 
contiguidades transpessoais”. (COSTA, 2002, p.78). Talvez, esse seja 
um dos caminhos, para compreender a visão ambígua dos agentes 
do SNI, em relação aos feminismos, porque buscar entender a mili-
tância feminista, descolada da construção identitária, enquanto ação 
política, é tornar estável o sujeito, não mutável, o que não dialoga 
com a constante do fazer-se.

O Movimento Feminista, atuando isoladamente e autônomo, dentro do 

“Movimento de Massa”, tudo indica, não tem um significado mais amplo 

e que venha a motivar mudanças sociais mais radicais. Todavia, quan-

do enquadrado e/ou manipulado por militantes ou por organizações 

86. Entrevista, 07 de dezembro de 2018. Fortaleza-CE. Entrevistadoras: Ana Rita Duarte, 
Elyssan Frota e Sarah Silva.
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subversivas, passa a ter outra conotação, cujas consequências podem e 

devem merecer uma atenção especial87.

O Relatório ratifica a ideia de não ação política dos feminismos, e 
que esses, portanto, só representariam uma ameaça se fossem asso-
ciados a outros grupos e a organizações da esquerda, e, nesse caso, 
deveriam ser analisados de maneira mais detalhada. Essa tentativa de 
negar a identidade política feminista estava associada diretamente a 
uma perspectiva de gênero, atuando na construção dos papéis sociais, 
que acaba por deslegitimar as mulheres, em relação a manifestações 
políticas, reproduzindo, ainda, a dicotomia: espaço público versus es-
paço privado. Ao mesmo tempo, era uma visão liberal dos feminis-
mos, em ascensão, no Brasil. Essa ideia foi disseminada, por uma das 
próprias correntes dos feminismos, que se apresentava enquanto um 
feminismo liberal, que, dentre suas demandas, aproximava-se do libe-
ralismo econômico e da realização individual capitalista,

A luta pela igualdade dos sexos, tendo como objetivos a conquista de di-

reitos civis e a abrogação de todas as formas de discriminação sexual pre-

sentes nos âmbitos social, econômico e político. É também o feminismo 

liberal que enfatiza as possibilidades de realização pessoal, de conquista 

de liberdades e de emancipação para mulheres exemplares, sendo, como 

já foi dito, a tendência que mais se aproxima do individualismo contem-

porâneo. (GOLDBERG, 1987, p.114).

Nesse aspecto, os agentes do SNI visualizavam as feministas, como 
sujeitos que buscavam uma ascensão social/econômica, sem, neces-
sariamente, questionar a estrutura vigente, numa ação individual, 
em que a ordem do sistema não seria ameaçada, tampouco discutida, 

87. ARQUIVO NACIONAL, COORDENAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. 
ACE. 59708/83, 1983. Brasília-DF: Serviço Nacional de Informação, 1983. Fundo SNI.
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pelas integrantes. Todavia, os feminismos contavam com outras cor-
rentes88, que tinham por premissa debater sobre as hierarquias e as 
opressões, ocasionadas pelo capitalismo, tais como: o feminismo ra-
dical e o marxista, essas duas correntes, mais o feminismo liberal, fo-
ram as mais atuantes, no Brasil, nas décadas de 1970. O intuito não é 
discorrer sobre cada corrente, mas sim, compreender a forma, pela 
qual os agentes do SNI utilizaram desses diferentes discursos, para 
construir a narrativa apresentada nos relatórios. Pois, pelos trechos 
analisados, a aproximação com o enunciado, pelos feminismos libe-
rais, é notória e ajuda a explicar, por que os movimentos de mulhe-
res/feministas, até certo ponto, não foram, ainda mais, cerceados 
pela ditadura. Ressalto, todavia, que o fato de os grupos se reunirem 
e as atividades acontecerem, por exemplo: os Congressos realizados 
pela União das Mulheres Cearenses, não significava dizer que não ha-
via preocupação, levando-se em consideração que todas essas ações 
eram vigiadas pelos órgãos de informação.

Conclusão

Diante do exposto, a vigilância sobre os feminismos brasileiros de 
Segunda Onda aconteceu de maneira complexa e acurada, obtendo in-
formações variadas, que iam desde a identificação das militantes das 
organizações à realização de atos, reuniões, congressos e outras ativi-
dades. Os agentes do SNI, dentre tantas perspectivas, buscaram com-
preender a formação dos grupos feministas e sua ascensão, no Brasil, 
mas também, produziram narrativas que contribuíram para fomentar 
estereótipos, já existentes sobre o movimento, na tentativa de desle-
gitimar a luta feminista e desarticular os diferentes grupamentos que 

88. GOLDBERG, Annete. Feminismo e Autoritarismo: a metamorfose de uma utopia de 
libertação em ideologia liberalizante. 1987, 217f. (Dissertação de Mestrado). Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, RJ. 1987.
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surgiam, principalmente, os que tinham alguma relação com parti-
dos/organizações clandestinas.

Na busca de informações, o SNI, através dos seus agentes, mapeou 
toda e qualquer atividade suspeita, elaborou relatórios, construiu in-
formações, interceptou trocas de informes entre grupos clandestinos 
e vigiou as mais diferentes entidades por todo o país. A tentativa, des-
ses órgãos militares, era manter sob controle toda e qualquer ativida-
de “subversiva” e desmantelar cada ato de resistência era mais uma 
das demonstrações de poder, exercicido pelos militares. Ao mesmo 
tempo, o SNI buscava se manter, enquanto órgão relevante, à medida 
que a ditadura ia perdendo força, no final da década de 1970, a tenta-
tiva era permanecer com financiamento89 e, para isso, a procura por 
informações, sobre grupos/atividades/militantes, era o fator crucial, 
para permitir que o órgão permanecesse “respirando” no regime.

A questão é que, apesar dos sinais de esgotamento do SNI, mas 
também, da própria ditadura militar, muita foi a produção de rela-
tórios, sobre os feminismos, e a vigilância sob essas organizações 
aconteceu de maneira meticulosa e semelhante a outras entidades. 
O que contrapõe a ideia de que os feminismos não foram vigiados, 
tampouco levados em consideração pelos militares. Ao contrário, a 
documentação apresentava, não apenas, o controle, mas também, o 
interesse e a pretensão de compreender a formação dos grupos femi-
nistas, as teorias apresentadas, as bibliografias, a circulação de leitu-
ras e as pautas abordadas nas discussões/reuniões. A documentação, 
produzida pelo SNI, revela a suspeita sob os feminismos e a cautela 
adotada, pelos agentes, em relação à articulação dos grupos nas várias 
regiões do Brasil.

Desse modo, o feminismo, desde o seu surgimento, configurou-
-se como alvo, pelos agentes do SNI, demonstrando o controle que 
a ditadura tinha, sobre as organizações que se formavam desde o 

89. FICO, Carlos. Como eles agiam. Rio de Janeiro: Record, 2001.
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golpe, em 1964, intensificando o cerceamento, em 1968, com o AI-
590, e buscando se manter, até 1985, no período de transição para a 
democracia. Na narrativa construída pelos militares, os movimen-
tos de Segunda Onda do feminismo foram mais um dos processos 
analisados a rigor pelos militares, que associaram o movimento à 
classe média, ao liberalismo, mas também, às esquerdas e ao co-
munismo. A teia, costurada pelos relatórios, denuncia um feminis-
mo, ora brando, que não representa “perigo”, ora articulado que 
necessita de atenção. São as facetas de um movimento que, desde 
o seu surgimento, propôs-se a ser plural e heterogêneo, talvez, a 
ambiguidade da narrativa, também, seja uma mostra da volatilidade 
dos feminismos e das múltiplas formas de se constituir enquanto 
movimento e identidade política.

Assim, os feminismos, das décadas de 1970-1980, a exemplo da 
União das Mulheres Cearenses, que foi uma instituição que guardou 
as especificidades e, ao mesmo tempo, a multiplicidade, construindo 
redes com diferentes associações e dialogando com vários setores da 
esquerda. Eles contribuíram para a formação e identificação de dife-
rentes mulheres, não apenas, no Ceará, mas no país todo, tendo em 
vista que as conexões formadas, pelas redes de mulheres feministas, 
e a circulação das ideias e leituras. A UMC é uma parte que ajuda 
a construir a história dos feminismos brasileiros, dialogando com as 
diferentes demandas, desde o combate à ditadura até a luta feminista. 
Configurando-se semelhante a outras entidades, nas quais os feminis-
mos, também, estiveram sob suspeita.

90. “O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo 
do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-
1985). Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos 
duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos gover-
nantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considera-
dos”. (CPDOC-FGV).
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SUPERANDO STONEWALL: ROSA VON 
PRAUNHEIM E A INTENSIFICAÇÃO 
DE MOVIMENTOS HOMOSSEXAIS 
NA ALEMANHA DIVIDIDA

Henrique Cintra Santos

Introdução – a fantasia de Stonewall

Diversos veículos midiáticos publicaram em junho de 2019 uma série 
de reportagens explorando a comemoração dos 50 anos do que ficou 
conhecido como a revolta de Stonewall. Os vários dias de protestos que 
seguiram a resistência empreendida por indivíduos LGBTI+91 no dia 28 
de junho de 1969 às investidas repressivas policiais no bar Stonewall, na 
cidade de Nova York, se tornaram um ponto fulcral na construção de 
uma memória coletiva (HALBWACHS,1990) de uma suposta comuni-
dade gay/LGBTI+ global. Seja no estadunidense The New York Times, 
no alemão Der Spiegel ou no jornal brasileiro Folha de São Paulo, a grande 
mídia parece convencida da narrativa da difusão de um movimento gay 
a partir de Stonewall (BACCHETTA, 2002). Em contrapartida, a acade-
mia, especialmente alicerçada pelas teorizações queer a partir dos anos 
1990, tem se engajado na desconstrução de tal narrativa colonialista.

91. A sigla LGBTI+ é utilizada seguindo as recomendações do Manual de Comunicação 
LGBTI+ de 2018. Ressalta-se que no decorrer do capítulo, ao se dirigir aos diversos movi-
mentos em torno das questões de sexualidade, termos como homossexual, gay do inglês e 
schwul do alemão serão utilizados a fim de se adequar aos sistemas classificatórios que eram 
utilizados na temporalidade aqui analisada.
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O texto seminal de Altman (1997) foi uma iniciativa importante 
para os estudos sobre sexualidade e/ou queer ao apontar a necessá-
ria problematização da narrativa de uma identidade gay global. Para 
além da preocupação historiográfica em representar a diversidade en-
tre as minorias, o autor, e um dos principais teóricos do movimento 
pela liberação gay, defendeu a necessidade de superar a narrativa da 
convergência e marcha do desenvolvimento, cujo ponto final seria 
“construção de guetos gays no mundo todo” (p. 424, tradução pró-
pria92). Nesse sentido, Altman sublinha a coexistência de diversos “sis-
temas de pensamentos” que desestabilizariam a narrativa homoge-
neizante que se finca a partir da revolta de Stonewall.

Binnie (2004) adentra a defesa pela desestabilização da convicção 
de uma identidade gay global única, mas frisa ainda a necessária pro-
blematização da ideia na qual os movimentos gays/LGBTI+ no mun-
do poderiam ser vistos apenas como o resultado de difusão das ações 
ocidentais capitalistas, principalmente a partir do mito fundador de 
Stonewall. Nesse sentido, Bacchetta (2002) teoriza tal narrativa “fun-
dadora” do(s) movimento(s) gays no mundo através do termo “fan-
tasia da difusão a partir de Stonewall”93. Ao focar na pluralidade da 
matriz classificatória indiana para a homossexualidade feminina, Bac-
chetta defende a suplantação da imposição de sistemas interpretativos 
ocidentais sobre as sexualidades orientais (ou o mundo pós-colonial). 
Para tal, a autora interroga as organizações LGBTI+ internacionais 
que tomam Stonewall, “um evento especificamente estadunidense, 
como símbolo da origem de todas as organizações queer” (p. 94994). 
Tal discurso colonialista estaria no que a autora chama de “fantasia 
da difusão a partir de Stonewall” e teria como resultado a “imposição 

92. Todas as citações traduzidas são de autoria minha e serão seguidas por nota de rodapé 
com o original: “(...) building American-style gay ghettoes across the world.”
93. No original: “from-Stonewall-diffusion-fantasy”.
94. “[...] a specifically US event, as a symbol of  the origin of  all queer organizing”
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de acepções ocidentais de identidades e ativismo queer sobre os queers 
pós-coloniais” (p. 94995).

Piontek (2006) problematiza as narrativas de difusão que foram es-
tabelecidas a partir de Stonewall, colocando-as como o

resultado de um enredamento (ou enredo) da história em torno de um 

evento específico, e supostamente crucial, o que inevitavelmente corre o 

risco de criar uma historiografia enganosa de antes e depois através de 

sua ênfase exagerada na descontinuidade (p. 2096).

Dessa forma, o mito da difusão em torno dos eventos de Stone-
wall cria apagamentos sobre o passado e coloniza as narrativas sobre 
o presente. O passado se torna uma “massa com características in-
distinguíveis (...) durante o qual haveria apenas uma repressão cons-
tante” (p. 1097). Assim, desconsidera-se as mobilizações diversas na 
Europa do início do século XX em torno das identidades e a situa-
ção política de indivíduos engajados em práticas lidas hodiernamente 
como homossexuais (HEKMA, 2015), especialmente o caso alemão 
do pesquisador Magnus Hirschfeld (BEACHY, 2015). Recusa-se tam-
bém precedentes e formas organizacionais importantes que traçam 
as condições contextuais que culminaram na efervescência cultural 
dos anos 1960, a qual possibilitou a promoção de inúmeras contra-
condutas, no sentido foucaultiano (SILVIA; RUBIO, 2018), das quais 
Stonewall é um dos inúmeros expoentes. Nesse sentido, ao estimular a 
descontinuidade que a narrativa difusora de Stonewall promove, con-
torna-se antecedentes imprescindíveis, como é o caso do movimento 

95. “[...] imposes Western assumptions of  queer identity and activism onto postcolonial 
queers”
96. “[...] the result of  the plotting (or emplotment) of  history around a specific, supposedly 
pivotal event, which inevitably risks creating a misleading before- and-after historiography 
through its overemphasis on discontinuity”.
97. “[...] mass without any distinguishing features […] during which there was only unrelie-
ved oppression.”
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homófilo estadunidense ( JACKSON, 2015), o qual, anterior a Stone-
wall, já apresentava uma rede internacional de trocas e influências 
(MÁCIAS-GONZALEZ, 2015).98

Tais apagamentos do passado devem ser localizados não apenas den-
tro das relações geopolíticas de poder, mas também na estratégia polí-
tica da radicalidade da liberação gay a partir de Stonewall, para a qual a 
descontinuidade proposta pelo mito fundador e da difusão em torno do 
evento propunha uma rija retórica política. Dessa forma, a desconsidera-
ção ao movimento homófilo, por exemplo, marcava uma descontinuida-
de e radicalidade para o “pós-Stonewall”, narrativa que é desmantelada 
por Piontek (2006). O autor mostra que grupos do movimento homófilo, 
como o Mattachine Society de Los Angeles, já demonstravam uma maior 
radicalização já em 1953, o que para o autor significa que a geração de 
Stonewall havia se apropriado do que os fundadores do Mattachine Society 
teriam desenvolvido no começo dos anos 1950 (PIONTEK, p. 19).

Enquanto uma “substancial pré-história” (WEEKS, 2015) à Stone-
wall é eclipsada, o presente pós-Stonewall é importunado pelo inces-
sante colonialismo que o seu discurso de difusão e origem engendra. 
Manalansan (1997) aponta que o que ficou conhecido como a pressu-
posta internacionalização de um movimento LGBTI+ transnacional 
ainda pouco “criticou a suas categorias universalizantes” e que é ne-
cessária uma “interrogação às suas concepções burguesas e eurocên-
tricas” (p. 48899). Nesse sentido, o papel da academia e, em especial, 
dos historiadores, se faz vital a fim de continuar a analisar criticamen-
te tais eventos. Assim, julga-se pertinente a aproximação das historio-
grafias às teorias queer, perspectiva essa que recusa

98. Esses apagamentos do passado poderiam certamente ainda serem exemplificados por 
situações do Sul Global, em especial o Brasil. Podemos, por exemplo, retomar as sociabilida-
des brasileiras em torno da homoafetividade no início do século XX (Green, 2019; Trevisan, 
2018) ou então os grupos e publicações homossexuais do começo dos anos 1960, antes do 
golpe militar no país (Guimarães, 2004).
99. “[...] a critique of  its own universalizing categories (…) an interrogation of  its Eurocen-
tric and bourgeois assumptions”
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a noção de uma história total, lança dúvidas sobre a tentativa de escrever 

uma história gay nos estilos históricos convencionais, reconhece repre-

sentações históricas e, em última instância, reenquadra o próprio signifi-

cado de história (PIONTEK, 2006, p. 9100).

Oswin (2006) defende que uma verdadeira perspectiva queer global 
pós-colonial deve não apenas considerar a pluralidade de narrativas 
e as diversas matrizes de inteligibilidade sobre gênero e sexualidade 
no globo, mas a superação da lógica que observa fluxos de concep-
ções queer irradiando do Ocidente para o resto, ou do global para o 
local. Assim, a autora propõe a superação da própria noção de global 
e local, onde a primeira geralmente é vista como englobante das ca-
tegorias “universais” e “estáveis” do Ocidente, enquanto a segunda 
enquadra a diversidade do outro, a qual é sempre apreendida a par-
tir da lógica universalizante do global, do Ocidente. Nesse sentido, 
termos como o bakla na Filipinas, o qual designa “tipos particulares 
de homens que se engajam em práticas que abrangem efeminação, 
travestismo e homossexualidade” (MANALANSAN, 1997, p. 491101), 
ou então a miríade de nomeações para indivíduos engajados em prá-
ticas homoafetivas no Japão (MCLELLAND, 2000) não devem ser co-
locadas como “condição anterior à assimilação a uma identidade gay” 
(MANALANSAN, 2003, p. 186102), mas “propriamente compreendi-
dos fora de uma relação imaginária com uma identidade gay universal 
ou ocidental” (OSWIN, 2006, p. 782103).

100. “[...] refuses the notion of  a total history, casts doubts on attempts to write gay history 
in conventional historical styles, reconceives historical representation, and ultimately seeks 
to reframe the very meaning of  history itself.”
101. “[...] particular types of  men who engage in practices that encompass effeminacy, trans-
vestism, and homosexuality.”
102. “[...] a prior condition before assimilating into gay identity’’.
103. “[…] properly understood outside some imaginary relationship to a universal or Wes-
tern gay identity.”
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Superar o discurso universalizante que ronda os eventos de Stone-
wall não é para Oswin (2006) estratégia suficiente, já que o desafio ful-
cral seria não apenas desprivilegiar, mas descentralizar (p. 783). Assim, 
as trocas e fluxos que podem ser traçados não mais devem estar loca-
lizados no binômio global/local, mas precisam ser percebidos como 
movimentos queer descentralizados e multidirecionais. Deste modo, 
além de abdicar da análise do local a partir de uma métrica que estaria 
colocada pelo global (ou ocidental), as intenções se voltam para a insta-
bilidade como chave interpretativa central. As próprias identidades gays 
ocidentais passam a ser “exploradas em sua instabilidade” (OSWIN, 
p. 787104). Ou seja, se o esforço recai na descentralização de Stonewall 
como evento catalisador para todo o globo, ele deve também ser pro-
blematizado entre as narrativas sobre o próprio Ocidente.

Se historicizar o movimento LGBTI+ exige uma descentralização e 
de uma avaliação queer, onde a “impossibilidade de oferecer uma inter-
pretação única de qualquer evento particular” (PIONTEK, 2006, p. 9, 
tradução própria105) rege a interpretação, voltar-se ao caso alemão pare-
ce bastante profícuo. Entre as potencialidades de tal empreitada, desta-
ca-se a desconstrução de uma narrativa homogênea sobre o Ocidente 
no que concerne à construção de movimentos gays/LGBTI+. Não se 
trata de deslegitimar Stonewall ou despi-lo de sua crucial potência de re-
sistência para as dissidências de sexualidade e gênero no século XX, mas 
localizá-lo lado a lado de uma miríade de outros protagonismos, fluxos 
e trocas. Pretende-se, dessa forma, notar como na Alemanha Ocidental, 
mas também em sua contraparte oriental e socialista, antes que a nar-
rativa de Stonewall pudesse adentrar nas (re)construções de matrizes de 
inteligibilidade das identidades dissidentes de gênero e/ou sexualidade, 
foi o cinema que despertou o fortalecimento do movimento homosse-
xual alemão no início da década de 1970.

104. “[...] explored in their instability”
105. “[…] the impossibility of  offering a singular interpretation of  any particular event.”
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O Novo Cinema Alemão

No início da década de 1960 a Alemanha Ocidental enfrentava um 
cenário social e político bastante crítico. Entre os vários desafios colo-
cados naquele momento, destaca-se a construção do Muro de Berlim 
em 1961, o qual não apenas representou um grande trauma para os 
moradores da antiga capital Berlim, agora amuralhada dentro do ter-
ritório alemão oriental, mas também significou o fortalecimento da 
divisão alemã, frustrando aqueles que ansiavam por uma rápida re-
unificação. Nesse cenário, o cinema alemão enfrentava suas próprias 
crises internas. Kaes (1996) nota que enquanto na primeira metade da 
década de 1950 o cinema alemão havia conseguido realizar produções 
que alcançaram significativo público e sucesso comercial, no começo 
dos anos 1960 passou a perder de forma crítica seu público para os 
programas de televisão. Assim, entre 1956 e 1962, enquanto o núme-
ro de aparelhos de televisão cresceu de 700 mil para 7.2 milhões, a 
audiência nas salas de cinema caiu significantemente (KAES, 1996).

A queda na arrecadação e do interesse público pelo cinema nacio-
nal alemão não era, no entanto, o único incômodo que os diretores 
enfrentavam. O cinema alemão ainda não havia realmente lidado 
com o passado recente de sua experiência com o nazismo. Tal incô-
modo era algo esperado, visto a extensa utilização do cinema feita 
pelo Estado nazista nos doze anos em que permaneceram no poder. 
Estima-se, por exemplo, que mais de 1.350 longas-metragens tenham 
sido produzidos pelos nazistas, o que teria colocado a Alemanha em 
segundo lugar na produção cinematográfica mundial, apenas perden-
do para os Estados Unidos (PEREIRA, 2003)106. Assim, o cinema ale-
mão tinha como desafio não apenas lidar com a marca nazista deixa-
da na indústria cinematográfica, mas também lidar com a discussão 

106. Pereira (2003) aponta que tal número elevado não significa, necessariamente, que se 
tratava de filmes exclusivamente destinados à propaganda, já que muitos deles eram articula-
dos apenas como forma de entretenimento. No entanto, mesmo sob a pretensão de promo-
ver o lazer, as ideologias nazistas, em algum momento, podiam perpassar esses filmes.
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social sobre uma memória coletiva (Halbwachs, 1990) sobre o nazis-
mo no país. A televisão, por exemplo, também teve de empregar cer-
to esforço em relação à essa discussão e dispôs considerável espaço 
em sua programação para discutir o passado nazista recente no de-
correr da década de 1960 e 1970107.

Em 1962, então, envoltos por uma crise da recepção do cinema 
nacional, o avanço exacerbado da televisão e uma crise moral, a qual 
chamava pela necessidade de agir sobre o incômodo passado recente 
nazista, um grupo de 26 diretores e críticos de cinema lançam um 
manifesto em 28 de fevereiro de 1962 que daria então início ao que fi-
cou conhecido por Novo Cinema Alemão108, estendendo-se até a morte 
de Fassbinder109 em 10 de Junho de 1982 (KAES, 1996). Os envolvidos 
clamavam por liberdade e a produção de um “novo cinema”, o qual, 
em seus discursos, significava principalmente superar as amarras que, 
até então, teriam subjugado o cinema alemão. Ao proclamar essa li-
berdade, Kaes (1996) chama atenção que isso significou que o Novo 
Cinema Alemão praticamente impossibilitou qualquer cooperação que 
houvesse financiamento provindo de grandes produtoras. Dessa for-
ma, grande parte das produções desse período que se alinhavam com 
os desafios propostos pelo manifesto ficou dependente de investimen-
to estatal e, a partir dos anos 1970, da colaboração crescente com a 
televisão alemã.

Ao bradar por liberdade e a produção de um “novo cinema” esse 
momento significou também que os “corpos estranhos”, ou como 
Kaes (1996) observa, aqueles “estranhos e desajustados abundaram o 

107. Porém, segundo Kansteiner (2004), a televisão falhou naquele momento em realmente 
promover uma visão crítica e reflexiva sobre a culpa alemã pelas atrocidades cometidas du-
rante o Terceiro Reich. O autor observa que de forma geral os programas que tratavam da 
questão nazista no país ignoravam o Holocausto, promovendo uma narrativa confortável aos 
espectadores que pudessem ter vivido o período em questão.
108. Neuer Deutscher Film em alemão ou New German Cinema em inglês.
109. Rainer Werner Fassbinder ficou conhecido como figura central do Novo Cinema Alemão, 
tendo dirigido 36 longas-metragens (PEUCKER, 2012)
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cinema alemão” (p. 623110). Assim, se despontou a possibilidade de um 
espaço de expressão para corpos dissidentes de gênero e/ou sexua-
lidade, inaugurando uma “política queer” dentro do cinema alemão 
(WRIGHT, 1998). Esses corpos dissidentes, especialmente os homos-
sexuais, adentraram então os espaços de produção cinematográfica 
produzindo, em especial, os filmes coming out111. Tais produções, ao 
se articularem com os discursos dos ativistas homossexuais dos anos 
1970, clamavam pela “saída da esfera privada compartimentalizada e 
o adentrar sob a luz do dia na visão pública desobstruída” (WRIGHT, 
1998, p. 100112). Para atingir tal efeito, os filmes produzidos ofereciam

tanto um papel tradicional catártico, através da identificação do especta-

dor gay masculino e liberação emocional com a narrativa, mas também 

uma função didática que exorta o espectador através da polêmica do fil-

me a tomar ações (p. 98113).

Assim, tais filmes identificados com a discussão sobre a sexualida-
de na Alemanha Ocidental na época, em especial a questão homos-
sexual, utilizaram o Novo Cinema Alemão não apenas como espaço de 
representação de suas realidades, mas também para clamar por uma 
ação na esfera pública que significa, em especial, “sair do armário”. 
É exatamente nesse entrelaçado discursivo dentro do Novo Cinema 
Alemão que é produzido o documentário de Rosa von Praunheim, 
Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt 114 
em 1971.

110. “Outsiders and misfits abound in German cinema” (p. 623)
111. Coming out é geralmente traduzido para o português como “sair do armário”.
112. “[...] out of  a compartmentalized private sphere, and step into the daylight of  unobs-
tructed public view.”
113. “[...] such films served both a traditional cathartic role, through the gay maleviewer’s 
identification with and emotional release through the film’s narrative, and a didactic function 
exhorting the viewer through the film’s polemic to take action.”
114. Em português: Não é o homossexual que é perverso, mas sim a situação em que vive.
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As dissidências e a homossexualidade na Alemanha Ocidental

É possível enumerar inúmeros desafios que a Alemanha Ocidental 
precisava contornar nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Entre 
problemas com habitação, abastecimento de alimentos, medicamentos, 
entre outras necessidades básicas, havia uma crise moral no país. Her-
zog (2005) se debruçou sobre a questão da moralidade alemã pós-guerra 
e sublinhou a importância de notar as questões sobre sexualidade como 
ferramentas fulcrais pelas quais o Estado alemão ocidental passou a lidar 
com as questões morais, especialmente aquelas que almejavam de algu-
ma forma lidar com o recente passado nazista. Nesse sentido, ao trazer 
a sexualidade para a centralidade dos esforços em lidar com o passado 
nazista, a Alemanha Ocidental viu nas discussões sobre os debates so-
bre práticas sexuais o modo central “de negociar a transição do fascismo 
para uma democracia ocidental” (HERZOG, 2005, p. 64115).

Ao se voltar discursivamente para as práticas sociais e traçar uma 
nova moral alemã ocidental que seria indício de uma suposta supera-
ção do nazismo, o Estado e suas instituições acabaram promovendo 
um moralismo alemão ocidental bastante específico. Entre suas es-
pecificidades, observa-se uma presença ostensiva de uma moralidade 
baseada em valores cristãos. A questão do aborto desponta como ilus-
tração da conexão entre Estado, moralidade cristã e superação do pas-
sado nazista: ao se observar no meio público uma discussão sobre a 
legalização ou não o aborto, debate esse que era sempre acompanha-
do da supervisão de investidas discursivas cristãs, um dos principais 
líderes ligados à Igreja e contra a legalização atestou que qualquer 
um que a defendesse se encontraria “em um ponto particularmente 
perigoso naquela encosta íngreme, que em suas últimas consequên-
cias leva às câmeras de gás de algum Auschwitz” (HERZOG, 2005, p. 
76116). As questões que envolvem sexualidade e as práticas sexuais se 

115. “[...] to negotiate the transition from fascismo to Western democracy.”
116. “[...] at a particularly dangerous point on that precipitous slope, that in its last conse-
quences leads to the gas chambers of  some Auschwitz.”
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viram, nesse contexto, circunvaladas pela Igreja, o Estado e o passado 
recente nazista e de derrota.

É nesse cenário particularmente conservador que o Parágrafo 175, 
legislação que criminalizava a homossexualidade e acompanhava a Ale-
manha desde 1871, encontra a sua manutenção na Alemanha Ociden-
tal. Tal dispositivo legal foi atualizado durante o período nazista (GI-
LES, 2005), principalmente a fim de viabilizar a perseguição e a punição 
à indivíduos acusados de práticas homossexuais. Em última instância, 
o Parágrafo 175 foi responsável pelo assassinato de centenas de indi-
víduos nos campos de concentração nazista (GRAU, 2004). No entan-
to, suas implicações não cessaram com a derrota dos nazistas em 1945, 
mas se mantiveram de forma expressiva nas duas primeiras décadas do 
período pós-guerra, exatamente pela escolha por preservar a criminali-
zação da homossexualidade na nova legislação alemã ocidental.

Herzog (2005) nota que uma discussão expressiva se deu no início da 
década de 1950 empreendida por opositores à manutenção do Parágra-
fo 175. No entanto, assim como se observou nos debates em torno da 
legalização sobre o aborto, comentadores cristãos dominaram o espaço 
argumentativo, sendo responsáveis pelo impacto decisivo em manter 
a legislação no novo Estado alemão ocidental. Para aqueles passíveis 
de serem enquadrados no Parágrafo 175, ou seja, homossexuais, isso 
significou que a repressão ostensiva não só não acabou com o fim da 
Segunda Guerra Mundial, mas, em termos de perseguição legal, essa 
continuou em uma intensidade absurda. Sternweiler (2004) mostra que 
no decorrer da década de 1950 e 1960, o número de condenações sob o 
Parágrafo 175 chegou a 45 mil, o que contrasta largamente com o nú-
mero de 9.375 condenações entre 1918 e 1933. Assim, pode-se apontar 
que na Alemanha Ocidental, o Terceiro Reich para os homossexuais 
apenas se desfez em 1969 (HERZOG, 2005).

O ano de 1969 é bastante simbólico para a História da Sexualidade 
em âmbito alemão pois marca uma reforma expressiva no Parágra-
fo 175. A década de 1960 é marcada por inúmeras discussões entre 
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proeminentes figuras políticas do país que enxergavam a descrimina-
lização da homossexualidade como parte necessária de uma transfor-
mação maior do sistema penal alemão ocidental (WHISNANT, 2012). 
É nesse contexto, junto a uma discussão pública maior no interior da 
Sexwelle117, que em 1969 o Parágrafo 175 é excluído, descriminalizan-
do a homossexualidade, porém de forma limitada. Um outro disposi-
tivo legal, o Parágrafo 175ª, foi criado e dava continuidade à punição 
legal de indivíduos entre 18 e 21 anos que “tivessem tido sexo um 
com o outro por um período de até de cinco anos” (WHISHNANT, 
2012, p. 203118) e também proibia relações sexuais entre homens mais 
velhos e menores de 21 anos. Dessa forma se consolida uma descrimi-
nalização da homossexualidade parcial, mas extremamente importan-
te pois significava a liberdade legal àqueles maiores de 21 anos no que 
concerne a sua sexualidade. Dessa forma, apesar de nos anos 1950 e 
1960, mesmo com a ostensiva perseguição legal, já ter se observado 
uma expressiva expansão de uma “vida homossexual” nos grandes 
centros urbanos (WHISHNANT, 2012), a descriminalização parcial 
da homossexualidade em 1969 significou uma maior brecha para que 
se fomentasse a cena homossexual119 nas cidades, os espaços de lazer e 
a pluralização de redes de sociabilidade.

Fora dos banheiros, já para as ruas! Liberdade para os schwulen!

Apesar das mudanças e discussões significativas ao redor de ques-
tões de gênero e sexualidade, a sociedade alemã ocidental “ainda era 
caracterizada por seus muitos cidadãos que, não muito antes, haviam 

117. Termo em alemão que se refere ao momento de “Revolução Sexual” dos anos 1960.
118. “who had sex with each other for up to a period of  five years”
119. “Cena homossexual” ou “gueto gay” são aqui utilizados a fim de apontar para pro-
cessos de construção de locais de sociabilização homossexual, com delimitações específicas 
dentro dos espaços urbanos e, majoritariamente, distanciados dos locais de interação da so-
ciedade hegemônica (Levine, 1979).
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dado suporte ao Nacional Socialismo e seu terror” (HENZE, 2019, 
p. 90120). Um terror que, em diversas instâncias, havia sido direciona-
do especialmente aos homossexuais, ação largamente propagada e 
respaldada pela opinião popular. Isso significava que a reforma em-
preendida em torno do parágrafo 175, apesar de um acontecimento 
político significativo, não poderia ser nivelado à uma mudança expres-
siva na vida dos homossexuais alemães em relação ao espaço público. 
Muitos perceberam que a criminalização era uma das várias faces da 
homofobia alemã (DANNECKER, 2012, p. 30).

Nessa conjunção de mudanças em curso concomitantes a uma en-
raizada homofobia na sociedade alemã ocidental, a revista semanal 
Der Spiegel, uma das principais da Alemanha, publicou um artigo es-
pecificando a necessária ação estatal pela educação e conscientização 
pública sobre a reforma do parágrafo 175 (SAXE, 2014). A resposta ao 
artigo foi tomada pelo canal de televisão WRD (Westdeutscher Run-
dfunk) que comissionou a Rosa von Praunheim a produção de um 
filme que discutisse questões sobre homossexualidade.

Rosa von Praunheim, hoje um dos diretores mais relevantes do ci-
nema queer alemão, na época em que foi comissionado o filme junto a 
WRD, propôs em primeira instância a produção de uma película que 
seguisse uma narrativa simples ao redor de alguma situação român-
tica que tratasse sobre a questão da homossexualidade. No entanto, 
o projeto inicial foi modificado e acabou compondo uma espécie de 
filme-manifesto que pode ser traçado como o catalizador do movi-
mento schwul121 alemão no começo da década de 1970.

Aproveitando as condições de uma discussão sobre a homossexua-
lidade naquele momento e as potencialidades políticas que o proje-
to do Novo Cinema Alemão irradiava nas artes, Praunheim se juntou a 

120. “[...] was characterized by its many citizens who had, not long before, supported Natio-
nal Socialism and its terror.”
121. Uma maior discussão sobre o termo seguirá adiante, porém optei no texto por mantê-
-lo no original. Pode-se traduzir o termo como gay ou homossexual.



196

Martin Dannecker para a produção do filme Nicht der Homosexuelle ist 
pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Enquanto Praunheim já pos-
suía razoável conhecimento dos espaços artísticos e de sociabilidade 
homossexual em Berlim Ocidental, Dannecker conduzia o estudo Der 
gewöhnliche Homosexuelle122 junto aos círculos de sexólogos de Frank-
furt (HENZE, 2019). Juntava-se, dessa forma, a experiência artística e 
técnica trazida por Praunheim à produção em curso sobre sexualida-
de no país com a figura de Dannecker.

O filme acabou sendo produzido em duas etapas distintas. Em um 
primeiro momento, houve a gravação das imagens em diversos es-
paços de sociabilidade homossexual por Berlim Ocidental, nas quais 
muitos dos atores derivavam desses recintos pelos quais Praunheim 
circulava. Um segundo momento foi a inserção dos comentários fa-
lados durante o filme, o que gerou uma peculiaridade à produção: 
as cenas e os diálogos dos personagens são praticamente silenciados 
durante o filme todo e são sobrepostos por vozes narradoras que ora 
reproduzem os diálogos dos personagens, ora inserem comentários 
críticos e políticos sobre a sociedade heteronormativa123 e a vida ho-
mossexual124. Esses comentários foram produzidos através de uma 
série de notas entregues por Dannecker a Praunheim, intituladas No-
tizen zu einem Kommentar für einen halbdokumentarischen Spielfilm über 
Homosexualität125 (HENZE, 2019). O texto de cunho acadêmico ansia-
va pela inserção no filme do conteúdo crítico produzido pela pesqui-
sa sociológica de Dannecker. Assim, as notas entregues a Praunheim 
foram redimensionadas e traduzidas para uma linguagem menos aca-
demicista e incorporadas à narração do filme.

122. Tradução: O homossexual comum.
123. Não se fazia uso do termo naquela época, mas havia uma preocupação em sublinhar as 
imposições da heterossexualidade compulsória na sociedade. Assim, optou-se aqui por utili-
zar o termo contemporâneo para ilustrar a situação.
124. A generalização em torno de “vida homossexual” decorre do interesse do filme em 
apontar para as vivências e a organização do chamado “gueto gay” na época.
125. Tradução: Notas para um filme semidocumental sobre a homossexualidade.
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Para Henze (2019) o conteúdo crítico agregado ao filme por Dan-
necker procurava “combinar uma crítica social com uma crítica à so-
lidariedade de homens gays que confundem integração com emanci-
pação” (p. 95126). Esse tom que acompanha o filme clamava por uma 
diferenciação capital em relação ao movimento homófilo alemão 
dos anos 1950. Enquanto “em sua busca por representação e aliados, 
os homófilos chegaram a se tornar invisíveis” (WOLFERT, 2014, p. 
103127), Dannecker e Praunheim reivindicavam uma emancipação em 
que ser publicamente schwul estava em seu cerne. Nesse sentido, o 
filme apontava para “uma contraposição radical à direção integracio-
nista dos grupos existentes” (HOLY, 2012, p. 46128).

A narrativa em si do filme segue cronologicamente a chegada do 
personagem Daniel a Berlim Ocidental e sua inserção nos espaços de 
sociabilidade homossexual na cidade. Tais experimentações do pro-
tagonista são perpassadas pela voz crítica do narrador que direciona 
seus comentários tanto à uma necessária acepção autocrítica do “gue-
to gay”, como também sobre as imposições da heterossexualidade 
compulsória. Assim, ao apresentar o protagonista Daniel e seu pri-
meiro envolvimento romântico ao chegar na cidade, o filme aponta 
para a insistência por parte dos homossexuais em reproduzir as ins-
tâncias que geram o casamento heterossexual (HENZE, 2019, p. 99). 
Dessa forma, a voz narrativa do filme atesta que

como os gays são desprezados pelos burgueses como sendo doentes 

e inferiores, eles tentam se tornar ainda mais burgueses a fim de dis-

sipar sua culpa através de um excesso de virtudes burguesas. Eles são 

126. “[…] combine social critique with a critique in solidarity of  gay men who misunders-
tand integration as emancipation.”
127. “Auf  der Suche nach Repräsentationen und Bündnispartnern gingen die Homophilen 
so weit, sich selbst unsichtbar zu machen.”
128. “[...] radikale Gegenposition zur integrationistischen Richtung der bestehenden Gru-
ppen geplant.
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politicamente passivos e se comportam como conservadores como gra-

tidão por não terem sido espancados até a morte. Não são os homos-

sexuais que são perversos, mas a situação em que devem viver (PRAU-

NHEM, 1971 apud HENZE, 2019, p. 99129).

O teor provocativo dos comentários é estendido ao atestar que a 
alienação do personagem principal e, consequentemente, dos homos-
sexuais de uma forma generalizante, significa que a felicidade para 
tais indivíduos é algo raro. Consequentemente, na lógica empreen-
dida pela narração, a qual é engendrada por uma atitude política de 
esquerda (Henze, 2019, p. 96), a alienação e as prescrições capitalistas 
produzem uma opressão entre os próprios homossexuais “ao invés de 
destruir a aversão à homossexualidade” (p. 100130).

Exemplificando o ódio propagado entre os próprios homosse-
xuais, a narrativa se volta para uma cena em que Daniel observa o 
ataque a dois indivíduos cujos gestos e vestimentas são tomados pela 
matriz heteronormativa como uma performatividade feminina. Nes-
se ponto, o narrador introduz a figura da Tunte e o ódio que é direcio-
nado a tais indivíduos no interior do próprio “gueto gay”. Tunte era 
usado para designar homossexuais cuja aparência e gestos eram lidos 
como femininos demais. Tal percepção crítica no filme de Praunheim 
promoveu uma subversão do potencial injurioso131 do termo Tunte 
concomitante à palavra schwul. Assim,

129. “Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versu-
chen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß 
an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ als Dank 
dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern 
die Situation, in der sie zu leben haben.”
130. “[...] instead of  breaking down anti-homosexuality.”
131. Como observa Butler (1997) a linguagem não é apenas um aparato descritivo da vio-
lência, mas é uma violência em si mesma. Dessa forma, o engajamento linguístico de um 
determinado grupo pode ter uma potencialidade subversiva linguística e, potencialmente, 
social. É o caso do termo queer do inglês, por exemplo, que foi ressignificado no contexto 
norte-americano, tendo o seu potencial injurioso subvertido.
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a figura da Tunte não é apresentada como uma imitação de uma mulher, 

mas como uma caricatura do homem gay. Nos seus modos exagerados, 

afetados e artificiais, eles levam a subcultura gay aos seus extremos. Inte-

ressantemente, a ressignificação do xingamento Tunte como uma auto-

designação emergiu simultaneamente com o reclame da palavra schwul 

(gay). (...) Ao mudar os seus usos, ambas palavras, no decorrer dos anos 

1970, significariam uma atitude gay de combate (HENZE, 2019, p. 103, 

grifo do autor132)

Deste modo, enquanto a ressignificação da palavra schwul era acom-
panhada de um reposicionamento da identidade gay/homossexual pe-
rante a sociedade hegemônica, o trabalho de ressignificação em torno 
do termo Tunte era endereçado criticamente a própria subcultura gay. 
Assim, uma contribuição central do filme de Praunheim foi na cola-
boração para a formação de uma consciência sobre a importância do 
Schwulsein (PRETZEL; WEISS, 2012). Ou seja, abertamente ser schwul 
e não omitir a sua existência schwul passou a delinear o projeto político 
radical que foi seguido por grande parte do movimento homossexual 
alemão ocidental no decorrer da década de 1970.

O filme-manifesto de Praunheim, ao retratar os diferentes este-
reótipos homossexuais da sociedade alemã ocidental daquele mo-
mento, “se dirigiu ao coletivo schwul como um chamado à luta, um 
chamado de confrontação e abandono do silêncio e da marginaliza-
ção” (SAXE, 2014, p. 7133). Talvez o que no filme mais explicitamente 
indique o discurso convocatório à luta e resistência é sua cena final 

132. “[...] the figure of  the Tunte is not presented as an imitation of  a woman but as a ca-
ricature of  a gay man. In their exaggerated, affected and artificial manners, they carry gay 
subculture to its extremes. Interestingly, the reframing of  the slur Tunte as a self-designation 
emerged simultaneously with the reclaim- ing of  the word schwul (gay). (...) By changing 
their usages, both words would, over the course of  the 1970s, come to signify a combat- ive 
gay attitude.”
133. “[...] está dirigida al colectivo schwul como un llamado a la lucha, un llamado de con-
frontación y abandono del silencio y la marginación.”
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e considerada a sequência que se tornou clássica e representativa 
do filme. Após a série de conflitos que Daniel enfrenta no decorrer 
de suas vivências nos vértices do gueto gay, ele se vê desamparado, 
mas encontra uma força contestatória e de resistência ao se encon-
trar com um grupo de homens schwulen deitados sem roupa em um 
colchão no chão e conversam sobre a necessidade de se organiza-
rem politicamente e terem a consciência de sua identidade schwul. 
Assim, a conclusão da película é que a necessidade de organização 
e de se tornarem ativos politicamente recai do fato de que “o opri-
mido só pode ser ajudado por ele mesmo, então eles devem lutar de 
forma conjunta com o movimento negro e as feministas” (HENZE, 
2019, p. 105134). As frases finais do filme aparecem sobre um fundo 
rosa e são entonadas vigorosamente pelo narrador, encerrando com 
o tom convocatório que perpassa todo o filme: Raus aus den Toilet-
ten, rein in die Strassen; Freiheit für die Schwulen135.

O caráter provocativo da produção se aliou aos debates e as dis-
cussões mantidas após as exibições do filme, grande parte com a pre-
sença de Praunheim, e que foram cruciais para a promoção de uma 
maior organização entre os homossexuais e a construção de alianças. 
O grupo Homosexuelle Aktion Westberlin136, que viria atingir um papel 
protagonista no movimento, foi criado em 15 de agosto de 1971, após 
a exibição do filme no Kino Arsenal em Berlim Ocidental (HENZE, 
2019). Esses debates foram fundamentais para esses agrupamentos, 
especialmente pela polêmica que o filme provocava ao não apenas 
dirigir sua crítica à sociedade heteronormativa, mas também ao pró-
prio gueto gay. Portanto, tais discussões foram momentos em que 
Praunheim e Dannecker podiam “mediar entre as teses do filme, as 

134. “The oppressed can only be helped by themselves, so they have to fight together with 
the black movement and the feminists.”
135. Tradução: Fora dos banheiros, já para as ruas; Liberdade para os gays.
136. Ação Homossexual de Berlim Ocidental
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quais muitos homossexuais consideravam nocivas, e suas intenções 
emancipatórias” (HOLY, 2012, p. 48137).

Quantificar o número de grupos que surgiram durante o perío-
do de exibição do filme auxilia a traçar os impactos que a produção 
promoveu. Se em 1969 havia apenas 13 grupos organizados homosse-
xuais na Alemanha Ocidental, durante 1971 e 1973, período em que 
o filme rodou o país junto com os debates que o seguiam, “o número 
de grupos gays cresceu de 26 para 58, atingindo um pico em 1973 
de 74 grupos” (HOLY, 1998, p. 94 apud HENZE, 2019138). O impacto 
do filme atingiu mesmo aqueles que não o assistiram. Henze (2019) 
narra a experiência de Becker, o qual mesmo não tendo assistido ao 
filme, havia se interessado pelos grupos, como também compreendi-
do a sua sexualidade, ao se deparar com um grupo de homossexuais 
que saiam juntos do cinema após ver o filme de Praunheim. Pode-se 
apreender, dessa forma, que o filme desencadeou “um movimento 
social que não era mais apenas sobre igualdade social, mas sobre li-
berdade em uma nova sociedade” (PRETZEL; WEISS, 2012, p. 19139).

Saxe (2014) adverte que compreender o movimento homossexual 
alemão ocidental na década de 1970 requer considerar uma tradição 
de ativismo sobre gênero e sexualidade na Alemanha que se inicia 
muito antes de Stonewall e que, portanto, se o evento estadunidense 
influenciou o caso alemão, ele certamente não o fez sozinho. Há mui-
to além de Stonewall no fortalecimento de um movimento homosse-
xual (ou schwul) na Alemanha Ocidental da década de 1970.

A reforma do parágrafo 175 em 1969 indica um contexto mui-
to mais complexo e de fluxos multidirecionais no que concerne à 

137. “[...] zwischen den von vielen Homosexuellen als verletzend empfundenen Thesen des 
Films und ihren emanzipatorischen Intentionen vermitteln.“
138. “[...] the number of  gay groups grew from 26 to 58, reaching a first peak in 1973 with 
74 groups.”
139. “[…] einer sozialen Bewegung, der es nicht mehr nur um die gesellschaftliche Gleichbe-
rechtigung ging, sondern um Freiheit in einer neuen Gesellschaft“.
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questão homossexual do que uma influência unilateral a partir de Sto-
newall. Holy (2012) lembra que enquanto a reforma do parágrafo 175 
foi promulgada dia 25 de junho de 1969, os eventos que marcaram 
a revolta de Stonewall se desenrolariam apenas alguns dias depois. 
Já Praunheim atestou que entre 1969 e 1971, enquanto produzia o 
filme, não tinha conhecimento dos eventos de Stonewall, o que para 
Wright (2008) é indício de que expressões que marcam o tom convo-
catório por uma luta schwul no filme, como “Raus aus den Toiletten, 
rein in die Strassen” ou “Freiheit für die Schwulen” são “slogans locais, 
independente da retórica da Frente de Liberação Gay estadunidense 
(p. 105140).

Assim, se para Praunheim Stonewall no começo da década de 1970 
ainda era algo desconhecido, para o movimento homossexual alemão 
ocidental, os acontecimentos no bar em Greenwich Village em Nova 
York se tornariam um exemplo apenas no fim da mesma década 
(HOLY, 2012). Dessa forma, se para os estadunidenses as revoltas que 
seguiram o confronto no bar de Stonewall em 28 de junho de 1969 se 
cristalizaram pragmaticamente, mas especialmente discursivamente, 
como o propulsor de um movimento pela liberação gay, para o schwul 
alemão ocidental, “o filme de Praunheim foi a nossa revolta de Stone-
wall” (HOLY, 1998 apud HENZE, 2019, p. 89141).

Não se trata de apontar para uma essencialidade alemã nos acon-
tecimentos no país que fortaleceram o movimento homossexual no 
começo da década de 1970 na Alemanha Ocidental. Ao considerar, 
por exemplo, os precedentes como a Sexwelle na década de 1960 ou 
o caráter muitas vezes transnacional do movimento homófilo, com-
preende-se que as influências e os fluxos que teceram o contexto no 
qual o abrochar de uma consciência schwul se deu na década de 1970 
claramente superam as fronteiras alemãs e estão tomados por uma 

140. “[...] indigenous slogans, independent from the rhetoric of  the American Gay Libera-
tion Front.”
141. “The Praunheim movie was our ‘Stonewall-Riot’”
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transnacionalidade e um curso de fluxos multidirecionais. No entan-
to, maiores considerações nesse sentido extrapolariam as pretensões 
desse capítulo. Dessa forma, reitera-se com o exemplo do caso ale-
mão ocidental e o filme de Praunheim a necessária descentralização 
de Stonewall não apenas como o suposto precursor universal em re-
lação ao mundo pós-colonial, mas no próprio Ocidente. O exemplo 
do caso alemão oriental, como se verá abaixo, expande ainda mais o 
impacto da produção de Praunheim, como também ajuda a descen-
tralizar Stonewall.

Desmantelando o Muro de Berlim

As narrativas políticas em torno da Europa Central e do Leste, es-
pecialmente sobre os países com passado comunista, são tomadas por 
uma lógica na qual a região é considerada atrasada em relação ao Oci-
dente no que diz respeito à economia, política e em relação à desen-
volvimentos sociais (SZULC, 2018). No que diz respeito à história da 
sexualidade e/ou gênero na região, a historiografia ocidental, em gran-
de parte, tem a tradição eurocêntrica e colonialista de continuar propa-
gando o mito de um total isolamento da região durante a Guerra Fria 
(Szulc, 2018). Isso significa que houve uma crença bastante difundida, 
tanto popularmente quanto em historiografias, de que o ano de 1989, 
com a queda do Muro de Berlim e o subsequente fim dos diversos regi-
mes comunistas no Leste Europeu, também significou finalmente o iní-
cio de movimentos homossexuais na região, a priori tentando alcançar 
o Ocidente. Para Szulc (2018), cujo trabalho traça o desenvolvimento 
de um movimento homossexual na Polônia já no início dos anos 1980, 
tais visões desistoricizam a homossexualidade na região.

Hodiernamente, especialmente com a intersecção de novas teo-
rias e perspectivas como as teorias queer, decolonial ou a História 
Global, tais acepções têm sido questionadas e uma rica produção aca-
dêmica tem se voltado para a história da sexualidade nessa região, 
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em especial sobre a construção de grupos organizados homossexuais. 
Em relação ao caso da República Democrática Alemã (RDA), ou Ale-
manha Oriental, diversos trabalhos notam uma significativa ativida-
de e construção de grupos na primeira metade da década de 1970 e 
uma subsequente expansão de um movimento homossexual alemão 
oriental na década de 1980 (MCLELLAN, 2011; BOROWSKI, 2017; 
MARBACH, WEISS, 2017). Entender tais eventos requer não apenas 
superar a narrativa do total isolamento atrás do Muro de Berlim, ob-
servando a integração econômica e de tendências culturais globais 
nas quais a RDA estava inserida (HOBSBAWM, 1995; JUDT, 2008), 
como também observar os fluxos multidirecionais empreendidos por 
homossexuais na construção de grupos dentro do almejo por um mo-
vimento homossexual alemão.

Não caberia aqui a retomada historiográfica da questão sobre a 
homossexualidade na Alemanha Oriental, mas cabe apontar o im-
pacto que o documentário de Praunheim também obteve no vizinho 
oriental. Enquanto na Alemanha Ocidental o parágrafo 175 havia 
sido reformado em 1969, em sua contraparte oriental o mesmo ato 
havia acontecido um ano antes, em 1968 (EVANS, 2010). No entanto, 
apesar do aparente progressismo da RDA, os homossexuais continua-
ram sofrendo com uma opressiva inexistência de um espaço público 
de discussão sobre a homossexualidade (MCLELLAN, 2011).

Em 15 de janeiro de 1973, o filme de Praunheim foi exibido no ca-
nal alemão ocidental ARD, o qual podia ser acessado pelos televisores 
em Berlim Oriental. Como aponta Tammer (2017), foram os próprios 
contatos ocidentais que avisaram alguns homossexuais orientais de 
que o documentário passaria na televisão. Essa troca, em um primei-
ro momento, pode ser vista como trivial. Mas considerando os impe-
dimentos promovidos pelas fronteiras geográficas e de censura (mate-
rializadas pelo Muro de Berlim e a vigilância promovida pelo Estado, 
respectivamente), essa articulação de divulgação do documentário e 
seus efeitos para a promoção da luta pelos direitos homossexuais não 
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apenas são cruciais para a história da sexualidade alemã, mas tam-
bém para o entendimento das dinâmicas sociais na Guerra Fria e na 
desconstrução de naturalizações de certos preceitos, especialmente o 
mito de total isolamento da região.

Eduard Stapel, uma proeminente figura nas questões da sexualida-
de na RDA, rememora quando assistiu em 1973 o filme de Praunheim 
na televisão e como, ao ver aquilo tendo 19 anos, “percebeu que não 
estava sozinho em sua homossexualidade” (MCLELLAN, 2011142). O 
impacto entre os homossexuais da Alemanha Oriental ao terem acesso 
ao documentário não é traduzido apenas em transformações pessoais, 
mas também no impulsionar da formação do grupo Homosexuelle Inte-
ressengemeinschaft Berlin143, grupo surgido em 1973 na cidade de Berlim 
Oriental e considerado o primeiro grupo homossexual organizado poli-
ticamente no Leste Europeu (MCLELLAN, 2012). Tal grupo é conside-
rado não apenas um resultado das agitações promovidas pela exibição 
do documentário de Rosa von Praunheim no mesmo ano, mas o grupo 
depois de começar a atuar na cidade, atinge um protagonismo significa-
tivo na divulgação sobre uma consciência identitária schwul.

Considerações Finais

Se o Muro de Berlim em sua materialidade e simbolismo foi consi-
derado uma barreira impenetrável, não parece ter sido o caso para as 
pretensões do filme de Praunheim. O movimento homossexual ale-
mão oriental que o filme impulsionou tomaria maiores proporções 
na década de 1980, tornando-se figura central de trocas e fluxos de 
influência com outros países atrás da Cortina de Ferro, representando 
naquele momento para tais atores um modelo de inspiração muito 
mais potente do que o de Stonewall (SZULC, 2018).

142. “[…] realised that he was not alone in his homosexuality.”
143. Tradução: Grupo de Interesse Homossexual de Berlim.
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Ao recorrer ao caso alemão ocidental e o alemão oriental, o últi-
mo em menor detalhamento, almejou-se recuperar eventos que pro-
blematizem a propagação de narrativas perpassadas pela “fantasia da 
difusão a partir de Stonewall”. Se a história da sexualidade hoje, ao se 
intersecionar com teorias como a queer ou decolonial, pretende su-
plantar os nacionalismos, colonialismos e etnocentrismos, não essen-
cializar e/ou universalizar categorias como global e local, ou então 
gay, bakla ou schwul, se torna uma preocupação historiográfica e polí-
tica imprescindível. Ao se voltar para o caso alemão, especialmente o 
alemão ocidental na época analisada, pretendeu-se apontar para um 
exemplo que problematiza o mito universalizante de Stonewall dentro 
do que se entende pelo próprio Ocidente. Os caminhos de pesquisa 
ainda são muitos, carecem de fontes, financiamento, mas possuem 
uma significativa potencialidade historiográfica queer (PIONTEK, 
2006). Nesse sentido, a pluralidade de narrativas que podem surgir de 
pesquisas futuras talvez possa contribuir para a continuidade das co-
memorações sobre Stonewall, mas também a criação de outras tradi-
ções comemorativas, sejam elas sobre o documentário de Praunheim 
na Alemanha, o jornal Lampião da Esquina no Brasil, entre outros tan-
tos catalisadores de resistências em torno da sexualidade/gênero.
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