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Apresentação
Alberto Ferreira da Rocha Junior (Alberto Tibaji)
Weverton Andrade Silva (Weverton Andrade)

O I Encontro de Diversidade Sexual - UFSJ foi uma das atividades
desenvolvidas dentro do projeto de extensão e de pesquisa intitulado Araci: teatro,
contemporaneidade e extensão universitária, ﬁnanciado pela FAPEMIG e pelo MEC. O
projeto e seu coordenador também foram contemplados dentro do Programa
Pesquisador Mineiro da FAPEMIG para o período de julho de 2014 a junho de 2016. O
projeto busca estudar as relações entre teatro, extensão universitária, escritas
(auto)biográﬁcas e direitos da população LGBT dentro de uma perspectiva da
contemporaneidade, tanto em termos de estética teatral quanto em termos de
teorias que nos ajudam a reﬂetir sobre os temas abordados. A criação espetacular –
um dos principais produtos do projeto – parte de depoimentos (auto)biográﬁcos e
tem como foco o desenvolvimento da expressão, por meio do corpo, com a
utilização de textos curtos de importante signiﬁcado do ponto de vista
(auto)biográﬁco. É possível, por exemplo, estabelecer algumas conexões entre a
noção de sobrevivência desenvolvida por Didi-Huberman a partir do pensamento de
Aby Warburg, a ideia de estigma, bastante presente em depoimentos pertencentes ao
que temos chamado de espaço da diversidade sexual e as escritas autobiográﬁcas,
entendendo-se escrita num sentido amplo do termo, no qual incluímos a
performance criada pelos participantes do projeto. Em nosso trabalho o estigma é
compreendido enquanto cicatriz, arquivo de uma sexualidade que questiona a
heteronormatividade e que é superado – no sentido hegeliano do termo –,
tornando-se de modo positivo uma possibilidade de sobrevivência, tal como a teoria
queer apropria-se do termo estigmatizado para descortinar novas possibilidades de
expressão da diversidade sexual humana.
Nosso interesse principal com o espetáculo foi investigar o modo de
construção de uma cena espetacular numa perspectiva estética contemporânea –
ou seja, uma cena que não está baseada num texto prévio e que não é construída
dentro de um modo realista – e ao mesmo tempo tocar na importante questão dos
direitos da população LGBT. O projeto está, portanto, inserido na interseção entre as
áreas de Cultura, Direitos Humanos e Educação. Os estudos queer e suas relações
com alguns campos do saber como educação, arte e literatura guiam nosso projeto.
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Início do projeto 'Araci’
Parte da atual equipe já realizou, em 2012, a apresentação de uma cena de 15
minutos, intitulada 'A procura de Araci', com a participação dos docentes Alberto F. da
Rocha Junior (Alberto Tibaji) e Marcelo Rocco, ambos responsáveis pela encenação e
dramaturgia. O elenco de 2012 era composto por seis alunos e alunas de graduação em
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teatro e um aluno de mestrado em Letras, todos da UFSJ . A cena foi construída a partir
de dois depoimentos dos alunos sobre vivências da homossexualidade, uma na
infância e outra na adolescência. Resumidamente: um aluno contou ao grupo que
quando era criança, como era proibido de brincar com bonecas, ele costumava brincar
com os frascos de perfume vazios de sua mãe, como se fossem bonecas, já que muitos
desses frascos tinham formas femininas. Um dia, sua mãe surpreendeu-o com as
'bonecas de vidro' e obrigou-o a jogá-las fora. O menino, então, fez um funeral para as
'bonecas' e enterrou-as na horta de casa. O segundo aluno relatou que ao decidir
contar à sua mãe que era homossexual, no início de sua adolescência, foi proibido de
ter suas roupas lavadas com as roupas dos outros integrantes da família e obrigado a
lavar suas próprias roupas.
Todo o trabalho de criação da cena foi realizado a partir de improvisações. Os
sete integrantes do elenco vestiam vestidos idênticos e, a partir de uma perspectiva
queer, buscou-se confundir as identidades sexuais esperadas.
Sem nenhum tipo de cena explícita de relacionamento sexual, cremos que
alcançamos uma poética contemporânea com tema extremamente pertinente para a
equipe de criação como um todo e que poderia estimular debates para uma população
jovem e sem espaço para discutir suas experiências.

O projeto a partir de 2014
Em termos gerais o projeto em 2014 constou do oferecimento de oﬁcinas
teatrais de curta duração (em torno de dez horas de duração) em lugares variados
(Escolas Estaduais, Teatro Municipal de São João del-Rei etc.). Após o oferecimento das
oﬁcinas foram convidados três integrantes da comunidade externa para junto com o
grupo criarem uma cena de 15 minutos sobre o tema em questão. A cena foi
apresentada em espaços variados, sobretudo na Universidade Federal de São João delRei (UFSJ), em outros espaços, e em outros municípios, sempre seguida de debate.
Após essas apresentações, o grupo voltou a ensaiar e preparou um espetáculo de 45
1

Fizeram parte do elenco: Kaike Bartô, Luciana Oliveira, Matheus Way, Plínio Rezende, Talles Ramon,
Thaíssa Gömöry (todos alunos de graduação em teatro na UFSJ, à época) e Elton Mendes, então
mestrando em Letras também na UFSJ.
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minutos que foi apresentado em muitos lugares e eventos, também com debates após
as apresentações 2 . Importante destacar que no processo de criação foram realizados
os ‘observatórios de criação’, metodologia empregada pela companhia mineira Luna
Lunera, que incluem a participação de pessoas externas ao grupo, como observadores
e críticos. Fundamental relembrar que o processo de criação inicia também com
depoimentos sobre vivências do mundo LGBT que serviram de estímulo para a
encenação.
Foram realizadas parcerias com as seguintes instituições, associações e
movimentos sociais: 32ª Superintendência Regional de Ensino do Estado de Minas
Gerais (32ª SER), Movimento Gay da Região das Vertentes (MGRV), Mães pela Igualdade,
ONG Atuação e a Secretaria Municipal de Cultura de São João del-Rei, mais
especiﬁcamente com o Teatro Municipal da cidade.
O projeto em 2014 retomou a metodologia utilizada já em 2012 e exercitou o
trabalho de criação com integrantes da comunidade externa e com apresentações em
espaços diferenciados para públicos diversos, trabalhando com metodologia
desenvolvida pelo grupo teatral mineiro 'Luna Lunera' que foi objeto de pesquisa de
aluno de mestrado em Letras sob minha orientação 3 .
A repercussão extremamente positiva das primeiras apresentações da cena de
quinze minutos e dos debates ﬁzeram-nos decidir pela realização do I Encontro de
Diversidade Sexual – UFSJ (I EDS – UFSJ). O público das cenas expressava sempre a
força afetiva do espetáculo e a necessidade de continuarmos a fazer as apresentações e
os debates, sinalizando para a importância do tema e para a qualidade estética da cena
apresentada.

O Encontro
Já no ﬁm de 2014, o coordenador geral do projeto, prof. Alberto Ferreira da Rocha
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Foram integrantes do espetáculo: os docentes Alberto Tibaji (Alberto Ferreira da Rocha Junior –
Diretor), Marcelo Rocco e Juliana Mota; os técnicos Pedro Inácio Leonel, Pedro Decot, Elisa Pita e Alex
Flemming; e os seguintes discentes: Bolsista PIBIC/FAPEMIG – Júnio de Carvalho; Bolsistas de
Extensão: Diego José Domingos Pereira, Maria Gabriela Pereira Lucenti, Nathalie Moreira de Oliveira,
Thales Henrique Rocha Firmo Dias e Weverton Andrade Silva; Bolsistas IC/FAPEMIG: Camélia Amada
São Francisco Guedes e Matheus Santana Cardoso Gouvêa; Bolsista PIBIC-Jr/FAPEMIG: Walifer Santos
da Silva. Participantes da comunidade externa: Ana Marina Nascimento. É importante sublinhar que o
técnico Pedro Inácio Leonel foi admitido no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSJ e deve
desenvolver pesquisa em nível de mestrado sobre o documentário “Dzi Croquetes”. Também
participaram temporariamente do projeto: João Antônio Bennett da Silva, Ricardo Ribeiro, Plínio
Rezende e Vinícius Cristóvão.
3
Trata-se do aluno Elton Mendes, atualmente doutorando em Teatro na Universidade Federal da
Bahia (UFBA).
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Junior (Alberto Tibaji) e o bolsista Weverton Andrade Silva contataram dois coletivos de
estudantes de graduação da UFSJ: Os Invertidos e Carcará. A partir de então, a estrutura
do evento e a programação Já no ﬁm de 2014, o coordenador geral do projeto, prof.
Alberto Ferreira da Rocha Junior (Alberto Tibaji) e o bolsista Weverton Andrade Silva
contataram dois coletivos de estudantes de graduação da UFSJ: Os Invertidos e
Carcará. A partir de então, a estrutura do evento e a programação começou a ser
elaborada em conjunto. A equipe passou a contar com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da UFSJ, que indicou o técnico Gustavo Lacerda para compor a Comissão
Organizadora. A partir de março de 2015, após muitas diﬁculdades e ainda sem
perspectivas de ﬁnanciamento para o evento devido aos problemas ﬁnanceiros
atravessados pelo país, a Comissão Organizadora do Evento concentrou-se em três
pessoas: no docente Alberto Tibaji, no discente Weverton Andrade e no técnicoadministrativo, Gustavo Lacerda, ﬁcando os coletivos, por solicitação dos mesmos,
apenas com algumas tarefas pontuais, em nível de apoio ao evento.
O Encontro foi realizado de 20 a 23 de maio de 2015 nas dependências da UFSJ.
Foram programadas oﬁcinas e minicursos sobre temas variados a partir de propostas
inscritas em resposta ao edital publicado. Também foram apresentadas comunicações
orais e pôsteres. O evento contou com roda de debates com a participação de
integrantes do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
4

Travestis e Transexuais de São João del-Rei . Além dessa mesa de debates, o Encontro
organizou duas mesas redondas: a primeira, cujo tema era “Diversidade sexual, cultura e
educação” foi composta pela professora Renata Pimentel (UFRPE) e pelo professor
Felipe Fernandes (UFBA). Durante os debates foram abordadas algumas questões
históricas do movimento de militância LGBT e o papel da educação – em todos os seus
níveis – e o da cultura tanto do ponto de vista da militância quanto do ponto de vista da
discussão teórica e histórica do tema. A segunda mesa tratou do tema “Movimentos
sociais e políticas públicas”, debatido por Eliane Dias Evangelista e Andreia Roseno da
Silva. Durante o debate foram discutidos aspectos do movimento feminista, do
movimento da negritude e outros assuntos. A discussão foi seguida por uma
apresentação musical de Andreia Roseno.
Para a Coordenação do Encontro era fundamental que houvesse uma ação
integrada que envolvesse militância LGBT, reﬂexão acadêmica e prática artística
enquanto pesquisa sobre o tema. Nesse sentido, o evento abrigou, além da já referida
apresentação musical: a abertura da “Mostra queer de arte”, realizada no Centro Cultural
4

O município de São João del-Rei é, em 2015, o único município mineiro com um conselho dessa
natureza. Vale ressaltar que o estado de Minas Gerais também não possui um Conselho Estadual de
Direitos Humanos LGBT.
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da UFSJ, com trabalhos de Priscila Natany, Marlon de Paula e Weverton Andrade5 ;
apresentação do espetáculo ‘Araci’; uma intervenção urbana performática, intitulada
‘ID’; o projeto ‘Você pode ser uma Drag Queen’; e a performance ‘Namoradeiras
Travesti’.
Finalmente, é preciso enfatizar que o Encontro teve a honra de receber João W.
Nery, autor do livro “Viagem solitária”, primeiro brasileiro a conquistar o processo
transexualizador. João W. Nery, um homem trans, proferiu a conferência de abertura do
evento, fazendo de seu relato (auto)biográﬁco uma reﬂexão sobre a importância das
questões do universo transexual em relação aos direitos civis, à saúde, à educação. Sua
conferência nos fez reﬂetir sobre a importância da cultura da paz, do respeito à
diferença e da necessidade de reﬂetirmos sobre a transexualidade, sobretudo sobre a
vida e o mundo dos transhomens e o quanto temos a aprender com eles.
Este foi o primeiro Encontro. Esperamos que a UFSJ faça muitos outros porque
eles são necessários tanto do ponto de vista da conquista de direitos civis, quanto do
ponto de vista das atividades acadêmicas e artísticas.

5

A mostra ﬁcou aberta para visitações de 21 de maio a 28 de junho de 2015 e além das obras visuais,
teve em sua programação exibição de ﬁlmes, debates, intervenções performáticas, leituras
dramatizadas de textos teatrais, espetáculos de teatro e de dança, dentre outras atividades.
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Programação
20/05/2015 | Quarta-Feira
09h às 12h Credenciamento
09h às 12h Minicurso
“Colorir a cidade com as nossas cores: a apropriação do lambe-lambe
como ferramenta da luta LGBT” (Sala 2.61)
09h às 12h Oﬁcina
“Estêncil para colorir a vida” (Sala 2.62)
Oﬁcina
14h às 18h
“Drag Queen – bate cabelo” (Sala 2.61)
14h Roda de conversa
“Vivências e Militâncias: bate papo sobre políticas públicas com o Conselho
Municipal de Direitos Humanos LGBT” (Pátio do Campus Dom Bosco)
20h Mesa de Abertura
Com João Nery (Teatro do Campus Dom Bosco)

21/05/2015 | Quinta-Feira
09h às 12h Credenciamento
09h às 12h Minicurso
“Não é só um dedinho: Visualizando a sexualidade de mulheres lésbicas e
bissexuais” (Sala 2.61)
09h às 12h Minicurso
“Por que Queer? Uma revisão do termo” (Sala 2.62)
09h às 12h Minicurso
“Cinema, educação e diversidade – Liberdade da Alma – Sétima Arte na
Educação” (Sala 2.63)
Minicurso
09h às 12h
“Cultura bareback: sabá gay entre o risco e prazer” (Sala 2.66)
14h às 16h Mesa Redonda
“Diversidade sexual, Cultura e Educação” com Renata Pimentel (UFRPE) e
Felipe Fernandes (UFBA) (Anﬁteatro do Campus Dom Bosco)
17h Cortejo Mostra Queer
Com o grupo “As Vingativas” (Praça da Estação, Centro de São João del-Rei)
20h Abertura
Mostra Queer de Arte (Centro Cultural da UFSJ)
Curadoria: Alberto Tibaji, Priscila Natany, Marlon de Paula e Weverton Andrade
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22/05/2015 | Sexta-Feira
09h às 12h Credenciamento
09h às 12h Minicurso
“O corpo que fala: Uma perspectiva de gênero num contexto social
hegemônico” (Sala 2.61)
09h às 12h Minicurso
“Cinema, educação e diversidade – Liberdade da Alma – Sétima Arte na
Educação” (Sala 2.63)
09h às 12h Minicurso
“Cultura bareback: sabá gay entre o risco e prazer” (Sala 2.66)
14h Apresentação
de pôsteres (Pátio do Campus Dom Bosco)
14h às
15:30h Comunicações
(Sala 2.61) – Transexualidade e direito à identidade pessoal: crítica à obrigatoriedade de
prévia cirurgia transgenitalizante para a adequação do registro civil
-Transgêneros: estigmatização e violência institucionalizada.
– Combate à homotransfobia: mirada nas políticas públicas e respectivos
discursos.
(Sala 2.62) – Relato de caso do projeto “Teatro como performance nos Estudos de
Diversidade sexual, gênero e identidade.
– Um aprendizado pela diferença: a Biologia e o Teatro como performance
nos estudos da diversidade sexual e gênero na escola.
-Cotidiano escolar: problematizando contextos, (re)fazendo o hoje e tecendo
algumas possibilidades de mudanças.
(Sala 2.63) – Sabás contemporâneos e o sexo Bareback: montada no pelo e no estigma
sobre a comunidade LGBTT na internet.
– Os banheiros de “pegação”: homossexualidade e performances de gênero
em banheiros públicos.
– “O punk também é coisa para viado”: queer punk e subjetividades libertárias.
(Sala 2.66) – Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira.
– A homossexualidade na contemporaneidade.
– A dissidência sexual: uma proposta política nascida ao calor das lutas do
movimento estudantil do Chile.
(Sala 2.67) – A interrupção voluntária da gravidez no Brasil: uma leitura políticocriminal
acerca da clandestinidade da democracia e da liberdade sexual feminina.
– Aborto e religião: uma abordagem histórica.
– A aplicabilidade da lei Maria da Penha às mulheres transexuais como
reconhecimento.
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(Sala 2.68) – Lady Macbeth à russa: uma análise das ambiciosas heroínas de
Shakespeare e de Leskov.
– Homoerotismo em Grania, de Lady Gregory, e Exiles, de James Joyce.
– Diversidade sexual na escola: o papel do professor no processo de
socialização e aprendizagem na Escola Estadual dom Velloso em Ouro Preto.
15:30h
às 17h Comunicações
(Sala 2.61) – Cruising: um resgate da experiência do corpo.
– “Bicha louca”: travestis e o esquecimento do outro por parte da escola.
– Uma investigação da compreensão das estudantes de psicologia sobre o(s)
gênero(s) e a(s) sexualidades.
(Sala 2.62) – Batom, Lápis & TPM: a produção de arte gráﬁca feminina no Salão
Internacional de Humor de Piracicaba.
– As pesquisas acadêmicas sobre a homossexualidade e o cinema.
– Tesourando a heteronormatividade: percepções sobre sexo lésbico em
“Azul é a cor mais quente”
(Sala 2.63) – Identidade forçada: quem te determina?
– Masculinidades e identidades sexuais e de gênero: à luz dos discursos
escolares.
– A (in)sustentabilidade racional e (in)aplicabilidade do direito à nãoconvivência às pessoas LGBTTT.
(Sala 2.66) – Travestis e transexuais no sistema penitenciário: o duplo invisível.
– O papel do poder disciplinar na aﬁrmação de gênero: uma análise a partir
dos processos masculinizantes nos presídios femininos brasileiros.
– Estudo sobre os crimes de homofobia a partir da “teoria interacionista do
desvio”.
(Sala 2.67) – A Inﬂuência de gênero no magistério: uma Análise bibliográﬁca da
feminilização da docência.
– As Políticas Públicas de combate a homofobia no Brasil e a Discussão da
Diversidade Sexual na Escola.
17h às 18h Apresentação Cultural (Pátio do Campus Dom Bosco)
18:30h
às 20h Mesa Redonda
“Movimentos Sociais e Políticas Públicas” (Anﬁteatro do Campus Dom Bosco)
21h Espetáculo:
ARACI (Sala Preta do curso de Teatro no Campus CTAN)
Direção: Alberto Tibaji
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23/05/2015 | Sábado
10h Intervenção ID (Calçadão , Centro de São João del-Rei)
O que te identiﬁca? Um nome? Uma data? Uma ação? Qual é sua verdadeira
identidade? Essa intervenção urbana busca trazer esse questionamento para
o público, através da imagem de um RG onde você possa escrever não
apenas seu nome mas aquilo que te identiﬁca.
Direção e concepção: Flora Lucenna, João Bennett e Weverton Andrade
Namoradeiras Travesti (Centro Cultural UFSJ)
Direção e concepção: Cláudia Leão, Diogo Heroro, Flora Lucenna e Weverton Andrade
Projeto Você pode ser uma Drag Queen (Centro Cultural UFSJ)
O projeto possibilita qualquer pessoa a se transformar numa Drag Queen,
mostrando que todos podem SER quando deixam de lado as barreiras e as
diferenças impostas pela sociedade, de uma forma geral.
Direção e concepção: Cláudia Leão, Diogo Heroro, Flora Lucenna e Weverton Andrade

23h “ARMÁRIO” – Festa de Encerramento
Produção: Francine Oliveira e Helthon Andrade (São Jorge Bar Divertido)
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Sumário
013 Resumos de pôster
013
014
015
015
017
017
018

Brinquedos e brincadeiras na construção de identidades.
Brinquedos e brincadeiras na construção de identidades de gênero.
Estudo bibliométrico da produção cientíﬁca sobre a sexualidade em pessoas com
deﬁciência.
História de uma travesti – O outro lado da moeda.
A representatividade feminina no espetáculo “Araci- quando abraço de mãe não cura”.
“Tudo bem ser diferente”: Representações de crianças sobre as diferenças.

019 Resumos de comunicação oral
019
019
019
020
021
021
023
023
023
024
025
026
026
026
028
028
029
029
030
030
031
031
032
031
033
034
035
035
036
037
038
037
039
038

Aborto e religião: Uma abordagem histórica.
Um aprendizado pela diferença: a biologia e o teatro como performance nos estudos de
diversidade sexual e gênero.
Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira.
Os banheiros de “pegação”: homossexualidade e performances de gênero em banheiros
públicos.
Batom, lápis & TPM: a produção de arte gráﬁca feminina no Salão Internacional de
Humor de Piracicaba.
“Bicha louca”: Travestis e o esquecimento do outro por parte da escola.
Cárcere e população LGBT: Estudo sobre direitos e estereótipos.
Combate à homotransfobia: Mirada nas políticas públicas e respectivos discursos.
Cruising: um resgate da experiência do corpo.
A disidencia sexual: uma proposta política nascida ao calor das lutas do movimento
estudantil do Chile.
Homoerotismo em Grania, de Lady Gregory, e Exiles, de James Joyce.
Homossexualidade e a ditadura militar brasileira de 1964.
As homossexualidades na contemporaneidade.
Identidade forçada: quem te determina?
A inﬂuência de gênero no magistério: Uma análise bibliográﬁca da feminilização da
docência.
A interrupção voluntária da gravidez no Brasil: uma leitura político-criminal acerca da
clandestinidade da democracia e da liberdade sexual feminina.
Uma investigação da compreensão d@s estudantes de psicologia sobre o(s) gênero(s)
e a(s) sexualidade(s).
Lady Macbeth à russa: uma análise das ambiciosas heroínas de Shakespeare e de Leskov
Masculinidades e identidades sexuais e de gênero: à luz dos discursos escolares.
O papel do poder disciplinar na aﬁrmação do gênero: uma análise a partir dos processos
masculinizantes nos presídios femininos brasileiros.
As pesquisas acadêmicas sobre a homossexualidade e o cinema.
“O punkrock também é para viado”: queer punk e subjetividades libertárias.
Relato de caso do projeto “Teatro como performance nos estudos de diversidade sexual,
gênero e identidade”.
Tesourando a heteronormatividade: percepções sobre sexo lésbico em "Azul é a cor mais
quente".
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040 Transexualidade e direito à identidade pessoal: Crítica à obrigatoriedade de prévia
013
cirurgia transgenitalizante para a adequação do registro civil.
041 Travestis e transexuais no sistema penitenciário: O duplo invisível.
015

041 Artigos de palestrantes convidados
041
017
048
054
019
068
019

Um diálogo entre Simone de Beauvoir, Judith Butler e Sam Bourcier sobre projetos
políticos feministas/queers e suas consequentes visões sobre o gênero.
Homossexualidade e a ditadura militar brasileira de 1964.
A literatura e as encruzilhadas dos afetos: transgredir, desautomatizar percepções,
instaurar outros “melhores mundos possíveis”.
Por que queer? Uma breve revisão do termo.

079 Artigos
079
091
023
102
023
108
118
133
026
144
028
158
169
180
191
031
200
208
214
035
224
236
245
038
257
269
038

A aplicabilidade da lei Maria da Penha às mulheres transexuais como reconhecimento.
Um aprendizado pela diferença: a biologia e o teatro como performance nos estudos de
diversidade sexual e gênero.
Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira - A teoria Queer em um
ensaio sobre resistência no documentário Dzi Croquettes.
Cárcere e população LGBT: Estudo sobre direitos e estereótipos.
Combate à homotransfobia: mirada nas políticas públicas e respectivos discursos.
Cotidiano escolar: Problematizando contextos, (re)fazendo o hoje e tecendo algumas
possibilidades de mudanças.
Diversidade sexual na escola: O papel do professor no processo de socialização e
aprendizagem na escola estadual Dom Velloso em Ouro Preto - MG.
Estudo sobre os crimes de homofobia a partir da “Teoria Interacionista do Desvio”.
As homossexualidades na contemporaneidade.
Identidade forçada: quem te determina?
(In)sustentabilidade racional e (in)aplicabilidade do direito à não-convivência às pessoas
LGBTTT.
Masculinidades e identidades sexuais e de gênero: à luz dos discursos escolares.
As pesquisas acadêmicas sobre homossexualidade e cinema.
As políticas públicas de combate a homofobia no brasil e a discussão da diversidade
sexual na escola.
“O punkrock também é para viado”: queer punk e subjetividades libertárias.
Relações de Gênero no Magistério: reﬂexões sobre a feminização da docência.
Transexualidade e direito à identidade pessoal: Crítica à obrigatoriedade de prévia
cirurgia transgenitalizante para a adequação do registro civil.
Transgêneros: esgmatização e violência institucionalizada.
Travestis e Transexuais no sistema penitenciário: O duplo invisível.
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Resumos de pôster
Brinquedos e brincadeiras na construção de identidades
Palavras-chave: brincadeiras, brinquedos, gênero
Aline Gomes Fernandes da Silva
Especialista em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça, Tutora do Curso de
Especialização em Gênero e Diversidade na Escola – UFLA | aline.gomes.fernandes@hotmail.com

O enfoque nos estudos nas relações de gênero têm se tornado tema de discussão entre pais,
educadores e a sociedade em geral, que indagam se os brinquedos e brincadeiras com suas
simbologias, intenções e expectativas podem inﬂuenciar nas construções das identidades
sexuais. Na sociedade identiﬁca-se que papéis sociais distintos são atribuídos ao homem e à
mulher conforme suas categorias biológicas, ou seja, “seu sexo”, entretanto infere-se que muitos
desses papéis estão intermediados por visões estereotipados. Na perspectiva de gênero considerar
somente o sexo para deﬁnição dos papéis é subestimar que as sociedades são constituídas de
costumes, tradições que retratam a construção social, cultural, política e histórica de um povo.
Em face disso, a sociedade busca encontrar justiﬁcativa para tentar explicar as questões de gênero
que conﬁguram a sexualidade, ora por inﬂuências do ambiente social, ora pelo aspecto genético.
Nesse sentido, este estudo busca entender de que forma as crianças têm construído as diferenças
de gênero com brinquedos nos espaços lúdicos (brincadeiras). A partir disso, foi realizada uma
pesquisa qualitativa em que se utilizou um questionário semiestruturado com vinte crianças do
CEMEI Fatinha Barbosa no município de Alegre/ES em novembro de 2014. O questionário
apresentou as questões referentes a “brinquedo” e “brincadeiras”, destacando as seguintes
questões: a) Você acha que menino pode brincar de bonecas? Por que acha isto? b) Você acha que
jogar futebol é mais para meninas, mais para meninos ou para os dois? Por quê? As entrevistas
foram realizadas meninos e meninas com idade de 6 (seis) e 7 (sete) anos residentes na cidade de
Alegre/ES. Pelos resultados obtidos, veriﬁcou-se que as crianças têm realizado distinção de quais
brinquedos e brincadeiras são mais apropriadas para ambos os sexos, porém eles relatam que
meninos e meninas podem compartilhar brinquedos e brincadeiras em um mesmo espaço. Desta
forma, pode-se identiﬁcar nos relatos que ambos tem consciência de que há distinções nas
formas, brinquedos e brincadeiras entre meninos e meninas. Sendo assim, infere-se a forte
presença dos estereótipos consolidados pela sociedade nessas crianças que não as veem um
brinquedo e uma brincadeira apenas como uma forma de divertimento, mas segregam-nas em
relação ao gênero. Em linhas gerais, esse estudo buscou mostrar algumas considerações à
respeito da temática “gênero” como meio de construção das identidades sexuais nas crianças. Ao
analisá-las buscou relacionar como as crianças têm construído as diferenças de gênero com
brinquedos nos espaços lúdicos (brincadeiras). Nesse sentido, por meio dos resultados obtidos
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constatou-se que a reprodução e manutenção dos papéis dos brinquedos e brincadeiras nas
crianças, mesmo que inconscientemente por elas, já estão formuladas e estereotipadas, ou seja,
elas deﬁnem e realizam distinções quando ao gênero (feminino/masculino).

Brinquedos e brincadeiras na construção de identidades de gênero
Palavras-chave: brincadeiras, brinquedos, gênero, identidade
Marco Polo Amaral
6° período Pedagogia, UFLA, PIBID/Capes | mpapedagogia@yahoo.com.br
Juliana Graziella Martins Guimarães
6° período Pedagogia, UFLA, PIBID/Capes | jujugraz@hotmail.com

O enfoque dos estudos nas relações entre gênero e brinquedos tem se tornado tema de discussão
entre pais, mães, educadores, educadoras e a sociedade em geral, que buscam questionar se os
brinquedos e brincadeiras são determinantes ou não nas construções das identidades sexuais.
Nesse sentido, este estudo busca entender de que forma as crianças constroem as diferenças de
gênero nos brinquedos e nas brincadeiras. O processo analítico foi realizado através de uma
pesquisa descritiva utilizando um questionário semi-estruturado. Foram entrevistadas com
autorização por escrito dos pais e mães doze crianças dos municípios de Bom Sucesso, Lavras,
Ribeirão Vermelho e Januária em julho de 2014. Nesta perspectiva, veriﬁcou-se que as crianças
entrevistadas fazem distinção de quais brinquedos e brincadeiras são mais apropriadas para
ambos os sexos, concepções essas que estão inﬂuenciadas pelas ideias e conceitos dos grupos
sociais a qual estão inseridas principalmente o grupo familiar. Veriﬁcou-se ainda que os
brinquedos de meninos são voltados mais para o exercício de regras e de tomada de decisão, já das
meninas compõem mais um ambiente doméstico, voltado para o cumprimento de regras e a
aceitação de papeis que lhes são atribuídos, comportamentos típicos e socialmente esperados do
gênero masculino e feminino. As brincadeiras e os brinquedos são fundamentais para a interação
social onde reﬂetem e transmitem conceitos e discursos e relações de poder entre os gêneros, os
quais, as crianças estão expostas através do convívio social, interações essas que ocorrem
primeiramente dentro das famílias e que por vezes estão permeados de estereótipos, preconceitos
e concepções erradas sobre gênero e sexualidade. Esses conceitos vão ter inﬂuência direta na
formação da identidade da criança, como se identiﬁca e também como identiﬁca os outros. Ainda
dentro deste contexto, para as crianças, brinquedos e brincadeiras são somente brinquedos e
brincadeiras e não há para elas essa distinção generiﬁcada, pois conforme apuramos nas
entrevistas esta visão da separação dos brinquedos e brincadeiras de meninas e meninos, somente
se dá pelas inﬂuências dos adultos e dos textos culturais com os quais as crianças convivem em
seu cotidiano.
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Estudo bibliométrico da produção cientíﬁca sobre a sexualidade em pessoas
com deﬁciência
Palavras-chave: sexualidade, pessoas com deﬁciência, estudo bibliométrico
Luana Neves Damasceno
Graduada pela UFSJ em Educação Física | luana.neve@hotmail.com
Lívia Perreira
Graduanda da UFSJ em Educação Física |liviapersil@hotmail.com
Profª Andrea Carmen Guimarães
Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde- UFSJ | andreaguimaraes@ufsj.edu.br

INTRODUÇÃO: Entre o censo de 20001 e 20102, houve um aumento do percentual de pessoas
que declararam possuir alguma deﬁciência. Proporcional a esse aumento deve ser os
atendimentos às pessoas com deﬁciência (PcD’s) já que as mesmas têm seus direitos garantidos
por lei3. Dentre esses cuidados está a atenção dada à sexualidade das PcD’s, uma vez que as
muitas expressões da sexualidade estão presentes e se manifestam em todo ser humano. Segundo
Maia (2010)4 a sexualidade é prioritariamente social e histórica, e reporta-se às atitudes,
sentimento e percepções da vida afetiva e sexual dos indivíduos, envolvendo as emoções, afeto,
expressões de valores, gênero e práticas sexuais. Nas PcD’s, conforme Rodrigues (2008)5, a
maior deﬁciência que têm para lidarem com sua sexualidade, não é a sua patologia clínica,
transtornos motores e/ou sensoriais ou sua competência cognitiva, mas sim aquela que vem de
fora deles, exercida pela sociedade: a deﬁciência de compreensão e respeito. Com esse enfoque
que esta pesquisa buscou identiﬁcar a disposição de pesquisadores acadêmicos em estudarem a
sexualidade nas PcD’s, como uma forma de contribuição para o desenvolvimento e construção da
sexualidade dessas; o que consequentemente coopera para o seu processo de inclusão e interação
social.
OBJETIVO: Levantar indicadores bibliométricos referentes a artigos cientíﬁcos indexados em
base de dados eletrônicos, para identiﬁcar e analisar a dinâmica e o progresso da informação
cientíﬁca e tecnológica frente ao tema sexualidade das pessoas com deﬁciência.
METODOLOGIA: Este resumo é o produto do projeto de iniciação cientíﬁca: Identiﬁcação de
fatores de impacto referente às disposições das pessoas frente ao trabalho com pessoas com
deﬁciência: um estudo bibliométrico- Edital 004/2012/PROPE- PIBIC/FAPEMIG/UFSJ.
Foi realizado um estudo bibliométrico com publicações cientíﬁcas compreendidas entre 2007 e
2014 indexadas nas bases de dados eletrônicas gratuitas: Capes, Dialnet, Index Psi, Lilacs,
Redalye e Scielo. Na seleção da amostra, utilizou-se palavras-chave (deﬁciência, pessoa com
deﬁciência, acessibilidade, inclusão, integração, sexualidade, sexo, sexual) para a busca online,
no campo título de todas as bases eletrônicas com emprego dos termos na língua inglesa,
espanhola e portuguesa. A análise de conteúdo foi feita por leitura dos resumos, e das publicações
completas. O tratamento estatístico das frequências foi efetuado pelo programa Statistical
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Package for Social Sciences (SPSS – versão 22.0).
RESULTADOS: Após o levantamento e ﬁchamento bibliográﬁco, catalogou-se um total de 23
publicações, desconsiderando as produções publicadas mais de uma vez nas referidas bases de
dados. As publicações abordam temas como a vivência sexual, a violência sexual, a expressão da
sexualidade, reabilitação sexual, educação sexual, direitos humanos, políticas públicas e
reprodutividade. O público alvo dos textos foi: deﬁcientes visuais, os lecionados medulares, com
Síndrome de Down, mulheres deﬁcientes, surdos, deﬁcientes intelectuais e jovens com
deﬁciência. O ano com maior número de publicações foi 2014 com seis artigos. Os autores não se
repetem e o periódico com maior frequência foi a Revista Brasileira de Educação Especial.
CONCLUSÃO: Observou-se que embora o número de publicações presentes nas bases de dados
utilizadas nessa pesquisa envolvendo pessoas com deﬁciência seja grande, a quantidade de
publicações sobre a sua sexualidade é pequena, o que faz com que maiores esforços sejam
empregados para a realização de estudo/pesquisas envolvendo essa temática e que cada vez mais
eventos acadêmicos sejam realizados com o propósito de divulgação e fortalecimento dos
processos inclusivos voltados às PcD’s, já que durante as leituras dos artigos pode-se perceber a
existência mitos que abarcam os modelos regulamentares relativos à sexualidade dessa
população. Também consequentemente esses estudos possibilitam melhores e maiores meios
dessas exercerem sua cidadania no ambiente em que habitam, como a estimulação de programas
de educação/orientação sexual. Palavras-chaves: sexualidade, pessoas com deﬁciência, estudo
bibliométrico.
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História de uma travesti – O outro lado da moeda
Palavras-chave: diversidade, travesti, educação, PIBID
Walfredo Maximiano da Silva Júnior
| wal-parkhs@bol.com.br

O presente trabalho relata a experiência vivida durante o PIBID – Teatro em ação na Escola
Estadual Evandro Ávila. Como um dos assuntos pertinentes de estudos e debates, a diversidade
sexual pertinente em pautas e nas reuniões do projeto, encaminhou para as escolas participantes
do PIBID seus bolsistas e professores supervisores em diferentes situações e fatos ligados ao
tema. No “Evandro Ávila” optou-se por levar a personagem Waldirene, que é travesti, para contar
em forma de entrevista e diálogo corrido sua história de vida desde a infância, passando por sua
formação em Química na UFSJ e relatando o seu presença na vida social. Atrelado a atuação é
discutido violência

e abusos contra mulheres, crianças e homossexuais, gravidez na

adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, adoção por casais do mesmo sexo, casamento
de casais do mesmo sexo e estereótipos.

A representatividade feminina no espetáculo “Araci- quando abraço de mãe
não cura”
Palavras-chave: sexualidade, gênero, mulher
Maria Gabriela Pereira Lucenti
Discente, bolsista MEC- graduanda em teatro pela UFSJ | mgaluc@yahoo.com.br
Nathalie Moreira de Oliveira
Discente, bolsista MEC, graduanda em teatro pela UFSJ | nathypessoa@gmail.com

A busca pela representação da presença feminina no espetáculo: “Araci- quando abraço de mãe
não cura” (2014-2015). Pesquisa realizada por bolsistas do Projeto “Araci:teatro e
contemporaneidade” que aborda as temáticas da diversidade sexual e de gênero no espaço teatral
contemporâneo. Para a montagem, partimos de depoimentos (auto)biográﬁcos dos atores e
atrizes para estimular a criação cênica, juntamente trabalhamos a questão de gêneros binários,
com base em estereótipos e tipos. Foi estudado se há um comportamento idealizado para a ﬁgura
da mulher, tanto lésbica quanto heterossexual, e como esse comportamento é incentivado no
ambiente familiar e nos meios sociais. Partimos do binarismo de gênero para trabalhar o não
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binarismo. Percebemos que, ao olhar individualmente cada persona, nas suas construções os
trejeitos masculinos e femininos se transformaram em comportamentos daquele indivíduo.
Deixando de ser agentes deﬁnidores, tornaram-se gestos característicos daquele ser.

“Tudo bem ser diferente”: Representações de crianças sobre as diferenças
Palavras-chave: diversidade sexual, gênero, identidade
Juliana Graziella Martins Guimarães
6° período Pedagogia, UFLA, PIBID/Capes | jujugraz@hotmail.com
Marco Polo Amaral
6° período Pedagogia, UFLA, PIBID/Capes | mpapedagogia@yahoo.com.br

Trabalhar a temática diversidade sexual e gênero em escolas, especialmente com crianças, requer
muita leitura, estudo e sensibilidade. Não se trata apenasde elaborar uma oﬁcina, pois essa não
busca somente o entendimento daquilo que está sendo dito, mas também os desenvolvimentos
cognitivo, psicomotor, afetivo e social das crianças. Perguntas geram perguntas: quem são as
crianças envolvidas? Quais as concepções que têm sobre as relações de gênero e sexualidade?
Que textos culturais desencadeiam suas falas? Que materiais podem ser utilizados para que as
crianças se expressem?Considerando essas perguntas e tantas outras que – inusitadamente –
surgem nos encontros, a equipe do PIBID Pedagogia/UFLA (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência), por meio de oﬁcinas pedagógicas, tem realizado um trabalho com crianças
dos anos iniciais do ensino fundamental, levando-as a relatos pessoais importantes e que pela
interação auxilia na construção de um conhecimento compartilhado.As oﬁcinas são semanais
realizadas com crianças dos 1º edo 3º ano e professoras de uma escola municipal de Lavras, sob
orientação de docentes do Departamento de Educação da UFLA.Destarte, percebe-se que o
trabalho pedagógico através de oﬁcinas propicia um ambiente mais descontraído e comunicativo.
Nesse espaço, tem-se a oportunidade de se estabelecer o diálogo, a interação, a socialização, a
independência e a autonomia dos/as envolvidos/as.O presente trabalho relata a experiência que
tivemos com a leitura do livro “Tudo bem ser diferente” de Todd Parr, para as crianças, utilizando
o recurso de projeção de multimídia (Data show), a ﬁm de que todos/as pudessem acompanhar a
leitura. O livro trata de maneira divertida e simples, as diferenças, que muitas vezes deixam
professores/as e familiarestão pouco a vontade, como adoção, separação dos pais e mães,
preconceitos e outros. A leitura suscitou diversos relatos e vivências na escola e até mesmo dentro
de casa. Para eles/as preconceitos sofridos como aqueles relacionados à cor da pele, separação
dos pais e mães, traços físicos marcantes, realidade social, inﬂuência de estereótipos e relações de
gênero transformaram em aceitação do outro ede si mesmos/as.A pretensão desse trabalho se fez
no “tudo bem” que cada criança escolheu e por meio de desenhos representou, aquilo que era mais
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importante para eles/as emergindo fantasias, vontades, tristezas e gritos.Na concepção das
oﬁcinas realizadas com as crianças debruçamo-nos no estudo do referencial teórico por meio de
leituras relacionadas às questões de gênero e diversidade sexual, sínteses e discussões com o
grupo do PIBID Pedagogia/ UFLA.

Resumos de comunicação oral
Aborto e religião: Uma abordagem histórica
Palavras-chave: igreja católica, controle da sexualidade
Isabela de Oliveira Dornelas
Graduanda em História na Faculdade de Filosoﬁa e Ciências Humana da UFMG | isadornelas@gmail.com

O intenso debate sobre o tema do aborto na atual conjuntura política e social nos move à
uma breve reﬂexão histórica sobre essa pauta que atinge à academia diante do calor das demandas
sociais. A análise histórica nos aproveita porque o corpo da mulher e as questões próprias desse
corpo são disputadas por diversas instituições e poderes que ao longo do tempo se impõe em
normatizá-lo e regularizá-lo a ﬁm de deixar à margem o que escapa de um padrão de moral, legal,
religioso, higiênico e outros tantos. Creio que o papel legado à História seja o de desnaturalizar
relações, fundamentos e discursos que se constituíram historicamente e se ﬁrmaram ao ponto de
sugerirem inocente e danosa concepção de que algo ou alguma relação seja “natural” “imutável”
“existente desde sempre”, o papel da História é desconstruir. Nesse sentido elegemos como foco
de nossa análise o discurso que a igreja católica produziu e produz sobre o tema do aborto e que
por ser amplamente difundido em nossa sociedade mobiliza a opinião pública e dialoga com
outras esferas, como a jurídica e dos movimentos feministas, onde o debate sobre o aborto está
colocado em debate. O que mais nos interessa em buscar a construção histórica sobre o discurso
da igreja nessa questão é identiﬁcar as rupturas e permanências que variaram ao longo do tempo e
que informam as relações de gênero e de controle do corpo da mulher.

Um aprendizado pela diferença: a biologia e o teatro como performance nos
estudos de diversidade sexual e gênero
Palavras-chave: teatro, biologia, diversidade sexual, educação, teoria queer
Bruno Henrique Costa
Graduando; CAPES; Estudante; UFSJ | brunocostaufsj@gmail.com
Weverton Andrade Silva
Graduado; FAPEMIG; Estudante; MEC; UFSJ | wevertonufsj@gmail.com
Deborah Gontijo de Castro
Graduanda; Estudante; CAPES; UFSJ | deborahgcastro@hotmail.com
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O ensino de sexualidade nas escolas é geralmente designado às disciplinas de ciências e biologia.
A educação sexual é então reduzida a conteúdos como a reprodução e prevenção de DSTs. Para
discutir de forma contemporânea este tema, o projeto PIBID-Bio (do curso de Ciências
Biológicas), que possui subsidio pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), estabeleceu parceria com o projeto de extensão Araci: Teatro,
Contemporaneidade e Extensão Universitária (do curso de Teatro) que é ﬁnanciado pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG) ambos os projetos pertencem a Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ). O projeto constituía a realização de intervenções em forma de oﬁcinas na Escola
Estadual Governador Milton Campos da 34ª Superintendência Regional de Educação de São
João del-Rei e região. Abordamos nessas oﬁcinas diversas formas de se exercer a sexualidade
priorizando o exercício da compreensão da diversidade sexual como cultural, biológica e social.
Questionando como que o professor deve agir em relação a temas da diversidade sexual, e claro
questionando a forma que a escola ensina e debate a sexualidade, não somente a dos
heterossexuais como também a dos gays, lésbicas, transgêneros e travesti (LGBTs). É notável
como a educação acaba se tornando uma poderosa ferramenta de reforço do sistema
heteronormativo para a construção cultural de um indivíduo que se mantém dentro dos limites
desejados, ou seja, um indivíduo “normal”. A natureza do ser humano, assim como a de diversas
outras espécies, é sujeita a práticas homossexuais, porém, ocorre que a sociedade constrói um
sistema normativo que tenta silenciar práticas LGBTs. A oﬁcina teve o objetivo de trabalhar
noções básicas de teatro, por meio de jogos teatrais, exercícios de alongamento e resistência física
e percepção do próprio corpo e espaço. A partir dos exercícios práticos também foram propostas
discussões acerca dos direitos humanos mais especiﬁcamente sobre diversidade sexual,
autodescoberta e desenvolvimento corporal. Alguns embasamentos da pesquisa são o livro A
diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola de Marco Antônio
Torres; o capítulo A epistemologia do armário de Eve Kosofsky Sedgwick; O livro Um corpo
estranho: Ensaios sobre sexualidade e teoria queer e o livro Gênero e sexualidade ambos
Guacira Lopes Louro; PCN- Parâmetros Curriculares Nacionais; o livro: Teoria Queer: Um
aprendizado pelas diferenças de Richard Miskolci.
Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira
Palavras-chave: queer, documentário, Dzi Croquettes, sexualidade
Pedro Inácio Leonel Ferreira Soares
Mestrando em letras pela Universidade Federal de São João del-Rei | pedro.sven@gmail.com

Nos arredores de Passos, Minas Gerais, há um ﬁgueira exuberante. Uma árvore enorme, de
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copada imponente, tronco espesso que necessita algumas pessoas para poder abraçá-lo. Meu pai
me ensinou que a ﬁgueira não é uma árvore que nasce diretamente no chão. Para que suas raízes
ﬁxem à terra, a ﬁgueira precisa antes de tudo, que algum pássaro deixe sua semente em cima de
outra árvore. Ali a semente germina e inicia um processo de parasitagem, a ﬁgueira seiva a outra
árvore até que suas raízes alcancem o chão. Depois disso a árvore-parasita começa a crescer e a
criar mais raízes em torno da outra árvore, nesse processo lento e cruel a ﬁgueira acaba por matar
a árvore parasitada. No caso da ﬁgueira de Passos, especiﬁcamente, no meio daquele tronco
centenário havia um galho incondizente, outra textura, outra folhagem de outra cor, que eclodia
do interior daquela madeira rústica, violenta. Ao questionar o meu pai sobre aquele galho
desarrazoado, ele me respondeu que ele não pertencia a ﬁgueira, mas sim à outra árvore, que por
centenas de anos insistia em sobreviver aos abraços da sua algoz. No contexto político que se
inseria o Brasil na década de 70, subverter qualquer uma das instituições do conservadorismo
militar, era no mínimo um ato de resistência. O presente ensaio pretende dissertar sobre o
documentário Dzi Croquettes, perpassando pela teoria Queer e suas inspirações para a
desconstrução e ressigniﬁcação acerca de gênero e sexualidade. O ﬁlme mostra a trajetória do
grupo de teatro homônimo e servirá como base para entender os vários pontos de resistência
vivenciados por essas pessoas, tanto no contexto que cabe à teoria Queer, quanto à indiscutível
inserção política vivida na época da ditadura militar no Brasil. Todos esses temas são costurados
por essa minha memória de infância sobre uma ﬁgueira e seu lento processo de enraizamento e
crescimento.

Os banheiros de “pegação”: homossexualidade e performances de gênero em
banheiros públicos.
Palavras-chave: sexualidade, banheiro público, homossexualidade, masculinidades
Átila Augusto Guerra de Freitas
Graduando em História; FAFICH – UFMG | atilaaugustofreitas@gmail.com

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como se dão as diferentes relações
homossexuais em espaços públicos como os banheiros de "pegação" em Belo Horizonte - Minas
Gerais. Partindo do pressuposto que essas são práticas sexuais não-hegemônicas e, de certa
forma, transgressoras, objetiva-se salientar a pluralidade dos perﬁs desses sujeitos e dessas
práticas sexuais que denunciam uma sexualidade velada e marginalizada. Entendendo esses
espaços também como lugares em que se performatizam gêneros e até se cristalizam identidades,
procuramos perceber as diferentes performances das masculinidades realizadas nos banheiros de
“pegação”.
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Propomo-nos a pensar na maneira em que essas práticas são também, como aponta Michel
Foucault, formas de resistência. Resistência a um modelo normatizador da sexualidade e da
maneira como ela deve ser pensada, desejada e exercida. Assim, subvertendo os padrões postos,
pode ser considerada também uma forma de transgressão.
Pretende-se perceber como esses sujeitos agem de acordo com uma interação social particular e
única: as “pegações” gays em banheiros. Usando os conceitos Erving Goffman, esses atores
sociais apresentam fachadas diferentes de acordo com os espaços onde suas performances
sexuais estão ocorrendo. Percebendo como o "cenário" é capaz de particularizar a interação e a
prática social/sexual. Além de demonstrar que o jogo no envolvimento sexual desses sujeitos se
dá de forma diferenciada, existindo diversos códigos nas relações sociais de um ambiente como
um banheiro público.
Baseados nas teorias de Judith Butler, entendemos o gênero como performativo, ou seja, como
um construto criado e recriado cotidianamente através de performances. O gênero é um
fenômeno produzido e reproduzido de diversas formas e procuraremos elucidar uma dessas
formas. Pois, acreditamos que “dizer que o gênero é performativo é dizer que ninguém pertence a
um gênero desde sempre” (BUTLER, 2013) e não podemos dissociar essas performances de
gênero das (homo)sexualidades e também das práticas sexuais.
Além disso, em nossa análise, o anonimato aparece como ponto crucial das práticas desses
homens nos diferentes espaços públicos. Incluindo a possibilidade de se relacionar com pessoas
cujo perﬁl - físico ou não - é objeto de desejo, mas não seria assumido/legitimado socialmente
pelos sujeitos.
Entendendo que muitos desses espaços públicos aparecem como bastidores das práticas sexuais,
faz-se necessário um recorte de classe. O perﬁl sócio-econômico foi muito caro à nossa análise,
pois, procurou-se evidenciar como se interseccionam as exclusões de classe e sexualidade. A
marginalização social pesa para esses sujeitos das periferias que encontram nos banheiros
públicos um dos poucos lugares para exercerem sua sexualidade. Enquanto outros sujeitos de
classe média-alta muitas vezes pagam por espaços em que obtém uma razoável segurança, como
saunas, boates, etc.
De uma maneira qualitativa, procuramos analisar os discursos evidenciando os momentos em
que ﬁcaram mais claros os arranjos e rearranjos da masculinidade e da homossexualidade
praticada por esses homens. Falar em análise do discurso é também falar sobre o testemunho
desses sujeitos como uma disputa política, como um espaço de debate simbólico que anseia a
legitimação de suas práticas sexuais.
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Batom, lápis & TPM: a produção de arte gráﬁca feminina no Salão Internacional
de Humor de Piracicaba.
Palavras-chave: arte gráﬁca, mulher, desenho, exposição, Salão Internacional de Humor de Piracicaba
Camila Luiza Lelis
Mestranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Teoria
Literária e Crítica da Cultura (PROMEL) na UFSJ e bolsista pela CAPES | camilawork@yahoo.com.br
Cláudio Guilarduci
Doutor em Teatro, professor do programa de pós-graduação em Letras (Promel)/UFSJ | guilarduci@ufsj.edu.br

Em 1974 surgiu, no interior do estado de São Paulo, uma exposição de arte intitulada Salão
Internacional de Humor de Piracicaba. Este evento teve como estopim a necessidade de se expor
as obras de desenhistas gráﬁcos que eram censurados pela ditadura que presidia o Brasil e os
proibia de publicar seus desenhos na imprensa. Com o apoio dos fundadores da já consolidada
revista O Pasquim, a primeira edição trouxe para a cidade de Piracicaba desenhistas de todo o país
que expressavam sua opinião em charges, cartuns, tirinhas e caricaturas. Após 41 anos de
atividade ininterrupta, a organização do Salão Internacional de Humor de Piracicaba continua
recebendo obras gráﬁcas de artistas do mundo todo. Como resultado do grande sucesso do Salão,
há quatro anos foi criada a exposição Batom, Lápis & TPM, que acontece todo mês de março
também na cidade de Piracicaba, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Tal
exposição surgiu com o intuito de incentivar a produção de arte gráﬁca feminina e recebe, todo
ano, centenas de obras criadas exclusivamente por mulheres desenhistas do Brasil e vários outros
países. O objetivo da presente comunicação é analisar os temas abordados pelas obras expostas
na edição de Março/2015 da exposição Batom, Lápis & TPM, para que possamos conhecer o que
as mulheres vêm produzindo atualmente, sobre o que estão desenhando e o que devemos
compreender sobre a produção artística feminina.

“Bicha louca”: Travestis e o esquecimento do outro por parte da escola
Palavras-chave: travestis, silenciamentos, outro, escola
Marlyson Junio Alvarenga Pereira
Mestre em educação – UFLA | macarlyson@gmail.com

O presente trabalho advém das pesquisas feitas em minha dissertação no mestrado em educação,
concluído na Universidade Federal de Lavras. Essa pesquisa abordou o universo das travestis e
sua relação com a escola. Foram seus relatos, suas falas com relação a esta que problematizei. E
neste resumo, proponho trazer parte desta pesquisa, quando uma das travestis entrevistadas,
relata um acontecido em sala de aula. Essa foi ofendida e o professor sequer nota o xingamento.
Narra-me que foi quase agredida e que o docente sequer percebeu. Assim proponho analisar esse
esquecimento do outro por parte da escola. Um esquecimento que vai desde o binarismo do
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banheiro, até a não aceitação do nome social. Como tornar este outro parte desta escola que ainda
insiste em não discutir seus processos segregadores e discriminatórios? Onde atividades muito
básicas do humano se tornam difíceis ou até impossíveis, como ir ao banheiro. Assim, intento
pensar esse outro enquanto diferença que existe e quer fazer parte. E essas problematizações
foram construídas a partir da teoria pós-estruturalista tendo como principal abordagem o
pensamento de Michel Foucault. Desse modo a escola é problematizada como um dos pilares do
biopoder. De um poder que cria padrões, que cria normas, sujeitos e sexualidades. E que esses,
são sempre o heterossexual, masculino, branco. E todas as outras diferenças precisam ser
silenciadas, caladas, destruídas. Aqui problematizo esse silênciamento do outro para pensarmos
essa educação que se encontra baseada em normatizações e propor outras formas de ver esse
outro. Por que não podemos trazer outro olhar, algo insubordinado, algo que conteste as
hegemonias existentes, algo mais artístico, que tenha mais cores e que contemple mais o
diferente? E que não vejamos o outro fora da minha zona de conforto, mas que esse possa se juntar
a mim, também, em uma confortável diferença insubordinável.

Cárcere e população LGBT: Estudo sobre direitos e estereótipos
Palavras-chave: identidade de gênero, homoafetividade, sistema prisional, exclusão, políticas públicas
Amanda Rodrigues Campos Almeida
Graduanda em Direito, UFJF - Campus Governador Valadares | dinha_rca@yahoo.com.br
Larissa Fernandes Ranieri de Mello
Graduanda em Direito, UFJF - Campus Governador Valadares | larissaranieri@live.com.br
Renato Santos Gonçalves
Professor Assistente, UFJF - Campus Governador Valadares | renatosg@hotmail.com

A sociedade brasileira é marcada por raízes patriarcais, machistas, sexistas e, sobretudo,
heterocisnormativas. Essa moral tradicional, por vezes, serve-se de critérios questionáveis para
justiﬁcar o preconceito, a discriminação e a violência, além de fortalecer estigmas e estereótipos
relativos a questões sexuais e identitárias, situação que se acentua dentro das unidades
carcerárias. A população LGBT encarcerada, duplamente rotulada como desviante, e, portanto,
duplamente excluída, tem sido alvo de invisibilidade e descaso do poder público, com o reiterado
descumprimento aos novos parâmetros de acolhimento e tratamento a esse grupo destinados.
Com isso, e tendo em vista a Resolução Conjunta nº 01/2014 do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária

(CNPCP) e

Conselho Criminal de Combate à Discriminação,

publicada em 17 de abril de 2014, bem como entrevistas realizadas em visita à Penitenciária
Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares - MG, além de casos recentes amplamente
divulgados pela mídia, buscar-se-á reﬂetir sobre as diferenças sexuais e identitárias, e seu real
tratamento, por parte do Estado, no ambiente prisional brasileiro.
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Combate à homotransfobia: Mirada nas políticas públicas e respectivos discursos
Palavras-chave: discursos, homotransfobia, políticas públicas
Hugo Sousa da Fonseca
Graduando em Direito pela UnB, estagiário no CNJ | hugofonseca66@gmail.com
Jordana Maria Ferreira de Lima
Mestranda em Direito e Políticas Públicas pela UniCeub, assessora no CNJ | limajordana@gmail.com

Este escrito apresenta considerações sobre políticas idealizadas, promovidas, executadas,
abortadas e sugestões de melhoramentos na seara de reconhecimento de direitos da população de
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais no Brasil. Para tanto, foram elaborados prévios
esclarecimentos de ordem conceitual, incluindo críticas terminólogicas expressadas pela
população LGBT, para, posteriormente, observar e analisar determinadas políticas
governamentais, incluindo ações oriundas dos três poderes: executivo, judiciário e legislativo, e
também do Ministério Público. Sem embargo, também serão abordadas atividades cuja execução
deu-se de modo parcial, a exemplo do pejorativamente denominado “kit gay” que, apesar de
idealizado, projetado, construído e distribuído a escolas públicas, não chegou a ser efetivamente
utilizado. Por outro lado, serão tecidas considerações sobre aspectos culturais e sociais que
envolvem a homotransfobia. Contudo a abordagem sobre tais aspectos dar-se-á de modo
superﬁcial, tendo em conta não serem o objeto do laboro (ainda que constituintes). Truísmo é que
pessoas com orientação sexual diversa da relação heterossexual - ou cuja identidade de gênero
foge da cisgeneridade - foram, e ainda o são, por essa razão, preteridas, humilhadas, lesionadas,
ameaçadas e mortas, portanto, cabe ao Estado, em suas diversas esferas, promover o bem comum.
É dizer, compreendendo o problema, algo há de ser feito e reside aí o objeto que se pretende
estudar, inclusive as razões de resistência existentes no seio do Poder Público. Sobre tais razões,
num terceiro momento, a pesquisa abarcou decisões judiciais em que foi negada vigência à
Resolução nº175/2013, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça. Projetos de leis
engavetados e em trâmite também foram imprescindíveis na elaboração do trabalho, além da
exposição de motivos para o abortamento de certas políticas desenvolvidas. No que toca ao
método de elaboração do trabalho, lançou-se mão de coleta de dados pelos meios virtuais e
presenciais, com entrevistas de pessoas envolvidas no processo de aﬁrmação de direitos da
população LGBTs e também que dele (do processo) são religiosamente discordantes. Na
doutrina, juristas e sociólogos nacionais e estrangeiros muito contribuíram, como consta das
referências bibliográﬁcas.
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Cruising: um resgate da experiência do corpo
Palavras-chave: experiência, corpo, espaço, cruising
Thiago Vinícius Ferreira
Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFSJ | thiagoeﬀe@gmail.com
Flávia Nacif da Costa
Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ | ﬂnacif@yahoo.com.br

A apresentação tem origem no processo desenvolvido para o trabalho ﬁnal de graduação em
Arquitetura e Urbanismo pela UFSJ e tem por objetivo a sensibilização para a experiência do
corpo, especialmente para as escalas íntimas.
A partir da constatação da atual condição do corpo no que tange a experiência espacial – uma
relação apática, efêmera e descontraída – procura-se investigar as potencialidades inscritas no
corpo, perdidas, no entanto, em meio à descontração da contemporaneidade, usando tais
potencialidades reveladas como ponte para uma possível experiência mais ativa e ativadora na
relação espacial. Entende-se que esse tipo de ativação pode ser estimulado inicialmente por um
reconhecimento dessas potencialidades do corpo, resgatando posteriormente as possibilidades
sensórias inscritas no próprio corpo, nos registros de suas experiências subjetivas.
O trabalho traça um paralelo desde os movimentos urbanos do homem moderno, às lacunas
encontradas na experiência espacial contemporânea. Elencamos o cruiser – ﬁgura do desejo e da
sexualidade, importante para o cenário gay e negligenciada pela história – como possibilidade de
rever questões da relação corpo-espaço na arquitetura e no urbanismo.

A disidencia sexual: uma proposta política nascida ao calor das lutas do
movimento estudantil do Chile
Palavras-chave: Chile, disidencia sexual, movimento estudantil, feminismo
Luis Armando Guichard Ortiz
Estudante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales da
Universidade de Santiago, Chile, intercambista na UFMG | poyenekayan@gmail.com

O movimento estudantil tem conseguido mudar em muitos sentidos a sociedade chilena. Lutando
pela recuperação duma universidade pública de graça e de qualidade, desde o ano de 2011 o
movimento conseguiu alterar boa parte do sentido comum duma sociedade que assumiu a
privatização da vida e uma democracia limitada como parte de sua essência, pondo na luz a
herança neoliberal e autoritária deixada pela ditadura militar mais violenta que o país já
conheceu. Porém, essa não foi a única luta desenvolvida no contexto das diferentes formas de
movimentação no país, pois, de maneira crescente, as vozes de jovens feministas e do pessoal
LGBT tentaram ir além das demandas econômicas: assim, as demandas pela inclusão das pessoas
trans* na educação formal, as demandas por uma educação sexual laica e feminista, e a
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despatriarcalização das diferentes áreas de ensino começaram a aparecer timidamente, mas no
caminho percorrido, conseguiram se unir a uma boa parte dos movimentos LGBT e feministas no
desenvolvimento de um conceito que cada dia toma mais força no pais: a disidencia sexual, uma
proposta que tenta ir superar as lógicas da “diversidade sexual”, para se posicionar como uma
alternativa política de mudanças profundas.
Desde antes do ano de 2011, a disidencia sexual foi posta em prática por diferentes coletivos
políticos e artísticos, os quais usando a performance, e incomodando o movimento LGBT mais
institucionalizado, conseguiram posicionar um discurso que tentava misturar as experiências
deixadas pela Teoria Queer dos Estados Unidos, o Posporno da Espanha com a própria tradição e
os códigos de luta do Chile e da América Latina. Assim, o movimento reivindicou o rol de
performers como “Hija de Perra” que punha ao descoberto o higienismo, a poetisa lésbica
Gabriela Mistral, que até hoje é invisibilizada no país apesar da sua importância, ou o rol do
escritor Pedro Lemebel, que teve que lutar contra a ditadura militar e a homofobia da esquerda.
Também, a disidencia saiu nas ruas para pedir que as marchas del orgullo fossem mais que uma
festa e se tornassem protesto, porque além da celebração, o movimento lembrava das misérias de
ser gay, lésbica, bissexual ou trans* quando além disso se é pobre, indígena ou imigrante num país
onde a educação, a saúde, a moradia e o trabalho digno são um privilégio de poucos. Mas, foi no
contexto das greves e ocupações do ano de 2011, que uma nova parte do movimento surgiu;
através das Secretarías de Género y Sexualidades, espaços de auto-organização das mulheres e o
pessoal LGBT das diferentes faculdades do país, as faculdades e escolas paralisadas se
inundaram de atividades reivindicativas, onde através de palestras, festas e performances se
começou denunciar não só a educação patriarcal do Chile, mas também a estrutura misógina e
homo/transfóbica do próprio movimento estudantil e da esquerda, acostumada a deixar as
discussões feministas e LGBT para depois.
A ideia da apresentação é mostrar o caminho percorrido nos últimos 5 anos, onde se tentará
mostrar os diferentes momentos desenvolvidos desde o ano de 2010, ano em que aconteceram
algumas atividades de menor alcance até chegar ao Primer congreso nacional por una educación
no sexista durante o ano de 2014, encontro que pela primeira vez conseguiu unir diferentes
expressões do movimento estudantil, feminista e LGBT num nível nacional, para aprofundar as
demandas que já tinham sido reivindicadas nos últimos anos sobre uma educação sexual laica, a
inclusão nas universidades, a reivindicação do aborto livre e todas as demandas necessárias para
construir uma educação que realmente permita revolucionar a sociedade chilena, pois como é
constantemente gritado nos protestos estudantis, no hay revolución social sin revolución sexual.
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Homoerotismo em Grania, de Lady Gregory, e Exiles, de James Joyce
Palavras-chave: homoerotismo, Lady Gregory, James Joyce
Raimundo Expedito dos Santos Sousa
Doutorando em Estudos Literários, Programa de Pós-Graduação
em Estudos Literários (UFMG), Bolsista FAPEMIG | raimundo_sousa@terra.com.br

Mediante exame das peças Grania, de Lady Gregory, e Exiles, de James Joyce, este trabalho
investiga como o homoerotismo masculino se exprime de modo paradoxal em triangulações
amorosas nas quais a mulher, ao ocupar posição estatuária aparentemente privilegiada, é
duplamente instrumentalizada como correia de transmissão do poder patriarcal e como medium
de expressão do desejo homoerótico entre dois rivais. Ambas as peças, embora divergentes no
enfoque conferido às relações de gênero e no nível de explicitação com que as abordam,
sublinham que, no duelo entre dois homens por uma mulher, o vínculo mais sólido e intenso se
estabelece entre os primeiros. Contudo, a varredura da última para a margem das dinâmicas de
poder e desejo coincide com sua centralidade simbólica, revelando como, numa matriz cultural
heterocêntrica, a instauração e a manutenção de laços homoeróticos entre homens dependem, por
vezes, da mediação da mulher.

Homossexualidade e a ditadura militar brasileira de 1964
Palavras-chave: ditadura, sexualidade, Silviano Santiago
Suely da Fonseca Quintana
UFSJ

O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em
andamento, cujo foco estabelece a relação entre sexualidade, ditadura e escritas de si. O recorte
ora analisado recai no seguinte corpus: Stella Manhattan, de Silviano Santiago. A mescla de
espaços geográﬁcos diferentes na narrativa nos permite entrever o alcance da repressão política e
sexual.O medo e a insegurança parecem ser os elementos de transposição dos aspectos
homossexuais. No artigo “O homossexual astucioso”, de Silviano Santiago, presente em O
cosmopolitismo do pobre, o verbo assumir adquire enorme importância no universo gay
brasileiro, nos anos 1960 e 1970. Além disso, o autor ressaltava que os aspectos públicos e
privados se apresentam de forma dicotômica no universo macrossocial e microssocial, pois se
para a cidadania “assumir-se” era um avanço, no universo familiar era contestado como um
atraso, devido aos aspectos conservadores da sociedade brasileira. Em Stella Manhattan, se
junta ao aspecto privado da homossexualidade, a repressão militar, com seu braço censor nos
Estados Unidos. Entretanto, essa repressão militar serve de anteparo para o conservadorismo
brasileiro, no que se refere à sexualidade. Zuenir Ventura, em seu livro, 1968- o ano que não
terminou, trata do aspecto da sexualidade e da militância, revelando a repressão mais acirrada
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contra mulheres e homossexuais.Os anos 1960 carregam paradoxalmente a mobilização
libertária e a repressão da sexualidade.Liberadas do peso de uma maternidade indesejada, as
mulheres fazem uso de anticoncepcionais, adquirindo um corpo mais livre, o que,entretanto não
as preserva da marginalização, como se a sexualidade e o desejo signiﬁcassem promiscuidade. A
liberdade sexual também não alcançaria os homossexuais em sua travessia da repressão para um
desejo colocado e respeitado socialmente.Para desmerecer a militância, se desmerecia o ser
humano através de sua orientação sexual ou gênero. Em Stella Manhattan , os encontros rápidos e
fugazes metaforizam a instabilidade do exilado, além da dupla marginalização com relação ao
corpo e ao sexo.

As homossexualidades na contemporaneidade
Palavras-chave: homossexualidades, subalternidade, LGBT, homofobia
João Paulo de Souza
Graduando em Serviço Social no CES-CL | jp.souza.19@hotmail.com
Silvana Cristina Barbalho
Graduada e Pós-graduada em História, professora do CES-CL | barbalhoscpompeu@yahoo.com.br

O objetivo deste artigo é evidenciar as homossexualidades, dentro do universo da sexualidade
humana, no contexto contemporâneo e os motivos que as levaram à condição de subalternidade
na atualidade fazendo um breve histórico nos recentes registros ocidentais. Outro ponto
importante deste trabalho é mostrar o surgimento e ascensão da classe LBGT brasileira na recente
história do país, inerente em todos os segmentos sociais, se tornando o maior movimento social
do Brasil urbano, e a partir disso, discutir a homofobia na atualidade, a principal responsável por
segregar homossexuais do outros grupos, e causadora de tantos males à classe LGBT.

Identidade forçada: quem te determina?
Palavras-chave: identiﬁcação, sexo, pessoa, autodeterminação, dignidade
Jean Cláudio Faria
Graduando do curso de Direito da UFJF. Participante do
Projeto de Extensão "Direito e Identidades de Gênero" da UFJF | jnklaudio@gmail.com
Karen Crystine Ramos
Graduanda do curso de Direito da UFJF. Participante do
Projeto de Extensão "Direito e Identidades de Gênero" da UFJF | karencrysramos@hotmail.com
Natália F. P. Lima
Graduanda do curso de Direito da UFJF. Participante do
Projeto de Extensão "Direito e Identidades de Gênero" da UFJF | natalia.fplima@hotmail.com
Nara Pereira Carvalho
Orientadora, professora do Departamento de Direito de Governador Valadares, UFJF.
Vice-coordenadora do projeto de extensão "Direito e Identidades de Genêro". Doutoranda em Direito pela UFMG
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O presente artigo visa a discutir se há necessidade de constar-se, de forma taxativa, o sexo em
registros públicos identiﬁcatórios, como um dado imutável. Nota-se, para um mais efetivo
direcionamento de políticas públicas, por exemplo, a conveniência dessa informação em boletins
de ocorrência, em notiﬁcações de violência, em recenciamentos...; o que, em geral, se faz por
autodeclaração ou por meio de declaração de terceiros. Entretanto, ao considerar as
possibilidades atuais de manipulação do próprio corpo, de readequação sexual e de
(re)construção de identidade, a imposição de registro de um gênero, no momento seguinte ao
nascimento, pode ser vista como uma limitação ao livre desenvolvimento da personalidade.
Defende-se que a pessoa é um ser que se modiﬁca, se constrói e se permite construir por meio de
interações sociais, o que não condiz em limitar suas vivências por meio de documentos formais,
especialmente, em um contexto democrático e laico, impondo-lhe uma de somente duas
possibilidades. Alguns países têm admitido o registro de um sexo “indeﬁnido” nos assentamentos
civis em determinados casos, mas, até que ponto essa possibilidade é, de fato, uma solução, e não,
um estímulo a posicionamentos discriminatórios? A dignidade pessoal é fundamento do Direito
Brasileiro (art. 1º, III CR/1988). Consequentemente, é dever do Estado promover meios para que
esse princípio seja garantido, possibilitando a coexistência de uma diversidade de projetos de
vida boa almejados pelas pessoas, incluindo as percepções, as condições, as opções e as
diversidades sexuais de um modo geral. Por isso, a proposta aqui apresentada é pela
prescindibilidade de identiﬁcação de sexo em documentos ditos identiﬁcatórios (certidão de
nascimento, p. ex.), para que seja valorizada a autodeterminação identitária e a viabilização de
diferentes projetos de vida boa.

A inﬂuência de gênero no magistério: Uma análise bibliográﬁca da
feminilização da docência
Palavras-chave: gênero, docência, magistério
Iuli do Carmo Melo
Graduanda de Pedagogia na Universidade Federal de São João del -Rei | iulimelo05@yahoo.com.br

Esse estudo ainda em andamento é pré requisito para a conclusão do curso de pedagogia. Trata de
uma revisão bibliográﬁca de três dissertações de mestrado que abordam a ação do professor
homem no magistério uma vez que atualmente a docência e exercida em sua maioria por
mulheres. Fato que decorre ao longo da historia da educação brasileira, no qual a priori, a
escolarização era regida majoritariamente pelo sexo masculino, pois as mulheres eram exclusas
do processo educacional, a escola era destinada a formar a elite branca masculina e a educação
feminina quando acontecia passava pela catequese. Em 1861 com a construção do colégio Pedro
II foi permitido que as meninas frequentassem a escola. Com turmas de meninas e meninos
separadas abre assim o mercado de trabalho para as mulheres que podiam exercer o magistério
para o sexo feminino. Com a popularização da educação era preciso que o professor custasse
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pouco, é nessa abertura que começa a desvalorização do magistério a qualiﬁcação da mulher num
falso discurso de igualdade de gênero, limitando as habilidades proﬁssionais ao comportamento
moral e emocional dado como dom restringindo-a pelo fato de ser mulher e poder gerar a vida. O
que dá o caráter machista e patriarcal da sociedade onde a mulher ainda vista como ser
responsável pela criação dos ﬁlhos e logo esta apta a docência, ainda que, exista a formação
superior estiguimatisa o magistério a proﬁssão feminina o dando como atividade extradomiciliar.
Considerando que as pesquisas que abordam a ação do homem no magistério ainda estão em
caráter emergente e visam um debate sobre a discussão de gênero na proﬁssão. Essa pesquisa de
caráter bibliográﬁco visa analisar os contextos, desaﬁos e possibilidades de ambos os gêneros na
proﬁssão decente além de procurar ouvir as vozes masculinas presentes nesse processo. Este
trabalho Pretende fazer um breve histórico sobre o tema escolhido atualizar as informações, se
houver necessidade, contextualizar e cruzar os dados dos estudos a ﬁm de buscar coesões e
contrastes no desaﬁo de ambos os gêneros na proﬁssão docente junto a descriminação de gêneros
em diferentes contextos.

A interrupção voluntária da gravidez no Brasil: uma leitura político-criminal
acerca da clandestinidade da democracia e da liberdade sexual feminina
Palavras-chave: aborto, democracia, laicidade, gênero, sexualidade
Andreza Knaip Nobre
Graduanda em Direito pela UFJF | andreza.knaip@gmail.com

Diante da forte tendência internacional à liberalização da legislação sobre o aborto, desde a
década de 60, observa-se a crescente sensibilidade diante dos direitos fundamentais da mulher e a
efetivação de um novo cenário de valores concernentes à sexualidade feminina, não mais atrelada
às ﬁnalidades reprodutivas, mas inteiramente conexa com a ideia de autonomia da pessoa e sua
consequente liberdade e democracia no uso do próprio corpo. Nesse contexto, a legislação
brasileira permanece como uma das mais rigorosas do mundo e a sua eﬁcácia mínima produz não
mais que um efeito colateral desastroso: a lesão ao direito de escolha e da saúde das mulheres em
idade fértil, principalmente as de baixo poder aquisitivo, que se submetem, anualmente, a
procedimentos clandestinos sem as mínimas condições de segurança e higiene, dos quais as
sequelas representam a quinta maior causa de mortalidade materna no país. A proibição legal
viola a igualdade entre os gêneros, garantida constitucionalmente, assim como o princípio da
laicidade do Estado, na medida em que se vale de seu aparato repressivo para subjugar as
mulheres, impondo à estas um ônus tendente a perpetuar a desigualdade entre os gêneros
presentes na sociedade. Entende-se aqui que o Estado, numa lógica democrática, deve respeitar
variadas escolhas e orientações de vida para a promoção do tratamento igualitário às pessoas e,
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nesse sentido, reconhecer o ser como livre e igual na medida em que proporciona a busca da
verdadeira autonomia no uso do próprio e a defesa de sua auto apropriação consciente. Posto isso,
objetiva-se, com o presente trabalho, uma discussão político-criminal acerca da viabilidade
jurídica da legalização do aborto no Brasil, tendo em vista o tratamento da questão como saúde
pública e não pela ótica criminal, com a ﬁnalidade de questionar o posicionamento do Estado
brasileiro acerca do tema, ancorado em perspectivas jurídico-constitucional, questões éticas, de
saúde pública e sociologia e propor uma solução normativa adequada aos princípios e valores
constitucionais de um Estado laico, pluralista, igualitário e inclusivo.

Uma investigação da compreensão d@s estudantes de psicologia sobre o(s)
gênero(s) e a(s) sexualidade(s)
Palavras-chave: psicologia, gênero(s), sexualidade(s)
Arnaldo Mesquita Santos Júnior
Discente do curso de psicologia da faculdade Pitágoras Divinópolis | arnaldojunior.luz@gmail.com
Érica Oliveira Dias
Discente do curso de psicologia da faculdade Pitágoras Divinópolis | ericadias42@gmail.com

Tradicionalmente pensa-se a psicologia como uma das disciplinas, se não a disciplina mais apta
para compreender a sexualidade. Mas qual sexualidade? Com este trabalho propõe-se veriﬁcar a
compreensão do(s) gêneros e da(s) sexualidade(s) pelos alun@s do curso de psicologia de uma
instituição de ensino superior do interior do estado de Minas Gerais, e se esta compreensão é ao
longo do curso (mais) normatizada e patologizada, reforçando as (tradicionais) teorias psis,
falocêntricas, machistas e heteronormativas. O trabalho nasceu em uma disciplina de pesquisa
quantitativa e nas discussões do grupo de estudo de Gênero e Sexualidade da Faculdade Pitágoras
de Divinópolis. Foram aplicados questionários estruturados, com respostas abertas. O principal
motivo da escolha desta metodologia foi por a mesma permitir obter informações de um grande
número de pessoas simultaneamente ou em um tempo relativamente curto e permitir o
anonimato. Foram entrevistados 100 alun@s do 1º ao 5º período, dos turnos matutino e noturno,
com idades entre 18 e 49 anos, @s quais se descreveram como 77 mulheres e 23 homens.
Perguntou-se aos discentes sobre suas visões e fundamentos sobre o(s) gênero(s) e a(s)
sexualidade(s); a interação entre sexualidade(s) e cultura; a cultura sexual brasileira; sobre o
papel e a importância da instituição familiar no terceiro milênio e sobre a relevância do estudo da
sexualidade para formação e a pratica em psicologia. O que percebeu-se foi como as respostas
possuem cunho normativo e moralista, assim como a percepção da(s) sexualidade(s) é vinculada
a ideias de identidade essência, relações sociais, demonstrando tanto uma falta de reﬂexão crítica
sobre o tema, quanto (mais) visões normativas, onde a sexualidade esconde uma verdade do
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sujeito que só depois de descoberta e analisada permitirá ao mesm@ saber quem el@ é. O
problema que se instaura é que nada há de puramente 'natural' e 'dado' em tudo isso: ser homem e
ser mulher constituem-se em processos que acontecem no âmbito da cultura. Veriﬁcou-se ainda,
como a percepção dos estudantes de psicologia binária, heteronormativa, religiosa e acrítica e a
formação em psicologia é uma formação que não problematiza nem proporciona reﬂexões que
possibilitem a problematização do(s) gênero(s) e da(s) sexualidade(s). Estas (dentre inúmeras
outras) veriﬁcações levaram a problematização da formação em psicologia, como da própria
disciplina de suas teorias sobre a(s) sexualidade(s) buscado discussões entre as análises de
Michel Foucault, a ﬁlósofa Judith Butler e as discussões e produções da teoria Queer, dentre
outras produções, pesquisas e estudos do acervo sobre gênero(s) e sexualidade(s). Que psicologia
queremos construir? Esta talvez seja a pergunta que nos move. Uma revolução copernicana na
psicologia, se faz necessária para melhor compreender e lidar com a contemporaneidade sem
fugir a qualquer questão que ela apresente. Tem-se diante de nós uma discussão acirrada e
delicada. Se romper com as tradições religiosas, culturais, e estabelecer uma ciência secular sobre
a sexualidade foi um grande desaﬁo, romper com a heteronormatividade e com a ideia de natureza
(natural) parece ser um desaﬁo ainda maior, porem necessário. É preciso problematizar a
psicologia, questioná-la, no seu fazer, teoria e práticas.

Lady Macbeth à russa: uma análise das ambiciosas heroínas de Shakespeare e
de Leskov
Palavras-chave: William Shakespeare, Nokolai Leskov, Lady Macbeth, intertextualidade
Richardson Dutra da Costa Pego
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Letras (PROMEL)
em Teoria Literária e Crítica da Cultura pela UFSJ, CAPES | rdcpego@gmail.com
Cláudio Guilarduci
Doutor em Teatro, professor do programa de pós-graduação em Letras (Promel)/UFSJ | guilarduci@ufsj.edu.br

A literatura ocidental é composta por diálogos entre diferentes culturas e costumes, e de
diferentes períodos históricos. Sendo assim, este trabalho objetiva analisar a relação existente
entra a obra de William Shakespeare, Macbeth, e a do escritor russo Nikolai Leskov, Lady
Macbeth do distrito de Mtzensk – história de uma mulher russa, comum, de classe média, e que,
casada com um homem mais velho e estéril, vive entediada numa fazenda, desfrutando da
companhia de seu sogro e dos funcionários da sede. Ao se envolver afetivamente com um dos
empregados do sogro, Catierina Lvovna se torna uma pessoa completamente diferente do que
costumava ser: para atingir seus objetivos (ﬁcar com o amante e atribuir ao mesmo o negócio do
marido), a heroína passa a ser uma assassina fria e calculista – de modo a expor como ocorre o
diálogo entre a personagem inglesa e a de Leskov. Muito já foi dito a respeito da vida e da obra de
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Shakespeare; portanto, propomo-nos a apresentar melhor o autor russo e sua novela, de modo que
seja possível analisar o seu trabalho à luz da sua arte narrativa, visto que Leskov, ao ser estudado
por Benjamin, destaca-se devido ao seu talento narrativo, perdido na prática de contar histórias. A
partir disso, buscaremos observar a relação entre as personagens femininas de maior destaque em
ambas as obras, sendo estas Lady Macbeth e Catierina Lvovna, com o intuito de demonstrar a
frieza com que elas desempenham suas ações para conquistar o que desejam, mostrando, dessa
forma, a intertextualidade existente entre as duas obras produzidas em situações e culturas
diferentes, e o modo como ambas as personagens desconstroem seu papel social na peça.

Masculinidades e identidades sexuais e de gênero: à luz dos discursos escolares
Palavras-chave: identidades, masculinidades, subjetividade, discurso
Gislaine de Fátima Ferreira da Silva
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação - UFLA | gis-silva@bol.com.br
Ailton Dias de Melo
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação - UFLA | no.tl.ia@hotmail.com

O presente ensaio centra-se em questões referentes à concepção de identidade, detendo-se nas
discussões sobre a construção da identidade social de sexualidade e nas representações das
masculinidades. A problematização pauta-se em um diálogo entre Foucault, Stuart Hall, Moita
Lopes e o clip “The light” da banda “HollySiz”. Apresentando a imagem de um garoto que se
veste com roupas que socialmente são ditas como femininas, a música presente no álbum “My
Name Is” propõe um pensar e repensar, um desconstruir e reconstruir, as relações instituídas dos
conceitos de gênero, sexo, identidades, masculinidades e feminilidades, focando o ambiente
escolar como lugar de discursos, ou formas de ação repletas de poder. Considerando a
masculinidade como algo intrínseco e natural nos indivíduos que nascem com uma ﬁsiologia de
sexo masculino, é comum que nossa sociedade reproduza o discurso que elenca o que se
considera as características próprias de cada gênero na partilha dos sexos. Os modos de se
comportar nos espaços sociais, rir, falar, sentar, andar, conversar, agir e ainda o corte de cabelo, a
escolha dos brinquedos e das brincadeiras e as roupas escolhidas, tudo parece ter que aﬁrmar e
reaﬁrmar posições afastando as contradições. A construção hegemônica, natural e por isso
invisível da masculinidade aparece sempre ligada de modo linear à ideia de heterossexualidade. E
qualquer elemento destoante ressoa como ameaça. Embora exista a admissão contemporânea de
uma visão multifacetada do ser, constituído de diferenças, numa fragmentação que o faz
múltiplos, ainda existem forças globais que lutam para fazer prevalecer à construção das
estruturas que clamam por unidade num discurso capaz de deﬁnir “quem somos”. E ainda
acreditam que de modo retilíneo e uniforme nossas expressões são capazes de dizer de nós
conceitualmente entre polos.
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O papel do poder disciplinar na aﬁrmação do gênero: uma análise a partir dos
processos masculinizantes nos presídios femininos brasileiros
Palavras-chave: sistema prisional, gênero, heteronormatividade, performance masculina
Graziela Cupertino de Oliveira
Graduanda do 8º período do curso de Direito da UFMG.
Membro do Grupo de Estudos “Sexismo e homofobia: a discriminação e o perverso silêncio do
Direito”, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Maciel Ramos, da FDUFMG | grazielacupertino@gmail.com
Maíra Cristina Corrêa Fernandes
Graduanda do 9º período do curso de Direito da UFMG.
Membro do Grupo de Estudos “Sexismo e homofobia: a discriminação e o perverso silêncio do
Direito”, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Maciel Ramos da FDUFMG | mairacristina.correa@gmail.com

O estudo teórico ora apresentado visa investigar as origens e as razões do processo
masculinizante pelo qual passam as mulheres privadas de liberdade em instituições carcerárias
brasileiras. Partindo do conceito de poder disciplinar, apresentado por Michel Foucault, em seu
“Vigiar e punir”, analisaremos o sistema carcerário feminino a partir da ótica da normalização,
buscando compreender a “física” ou a “anatomia” (FOUCAULT, 2012, p. 203) por meio da qual
se dá o adestramento e a fabricação da identidade sexual e de gênero destes sujeitos, no referido
ambiente.
Tem-se veriﬁcado a recorrência, dentro do espaço prisional, da adoção da performance
tipicamente masculina por mulheres homossexuais, buscando-se garantir “os privilégios
destinados socialmente aos homens” (BARCISNKI, 2012, p. 438). Adotando comportamentos
tais como a poligamia e a agressividade legitimada, exclusivos deste estrato (BARCINSKI, 2012,
p. 441), as “sapatões” - como são referidas nos presídios - reivindicam para si o status de pólo
masculino e assumem o posto hierarquicamente superior nas relações interpessoais que se
desenrolam naquele ambiente.
A hipótese levantada no presente trabalho é de que a mudança performática veriﬁcada dá-se pela
necessidade de reprodução, no âmbito do microcosmos prisional, das estruturas sociais de
gênero, vistos serem estas paradigmas de interpretação do mundo social. Conforme enfatiza Joan
Scott, o gênero é a “forma primeira de signiﬁcar as relações de poder” (p. 21) e, portanto, torna-se
o instrumento através do qual se consegue decodiﬁcar os sentidos e “compreender as relações
complexas entre diversas formas de interação humana” (p. 23). Dessa maneira, entende-se que a
performance masculina no ambiente prisional garante a manutenção das categorias de percepção
cognitiva, as quais ﬁcariam prejudicadas diante da homogeneidade da população deste local,
formada exclusivamente por mulheres.
Por outro lado, julga-se que o sistema carcerário, sendo um espaço marcadamente
heteronormativo (SILVA; TORRES, 2014), possui papel central no reforçamento destas
estruturas sociais de gênero, o que se encaixa justamente na sua pretensão de poder disciplinar.
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Foucault enfatiza o caráter positivo possuído por esta modalidade de exercício do poder: não mais
se fala em exclusão ou repressão: na verdade, “o poder produz; ele produz realidade; produz
campos de objetos e rituais da verdade” (FOUCAULT, 2012, p. 185). Transformando os
indivíduos em objeto e, ao mesmo tempo, em instrumento de seu exercício, a disciplina busca a
produção de sujeitos, que se deﬁnirão por e pelas relações de poder.
O recurso metodológico para a execução do presente estudo é a revisão bibliográﬁca, através da
seleção e análise de pesquisas empíricas atuais acerca da observação do comportamento
masculinizado nos presídios femininos e, além disso, da análise de textos paradigmáticos para o
tema, com foco nas obras de Michel Foucault, Judith Butler e Joan Scott. A conclusão preliminar
à qual chegamos conﬁrma a hipótese inicial, indicando a adoção da performance masculina por
mulheres homossexuais como fruto do esquema disciplinar perpetuado dentro das prisões.
Ainda, conclui-se que a (re)construção destes comportamentos no âmbito carcerário visa suprir a
“necessidade” de utilização das categorias de gênero para a interpretação social.
Referências bibliográﬁcas:
BARCINSKI, Mariana. Expressões da homossexualidade feminina no encarceramento: o
signiﬁcado de se "transformar em homem" na prisão. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 17, n. 3, p.
437-446, set./dez. 2012.
BUTLER, Judith. Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York:
Routledge, 1990.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Tradução: Christine Ruﬁno
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As pesquisas acadêmicas sobre a homossexualidade e o cinema
Palavras-chave: homossexualidade, cinema, educação
Larissa Maria da Silva Afonso
Graduanda de Pedagogia na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | lari.msa@gmail.com

Este texto traz o início de uma pesquisa sobre a homossexualidade no cinema brasileiro a partir do
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ponto de vista educacional. Dessa forma, busca-se traçar uma breve análise dos trabalhos
acadêmicos relacionados com a temática encontrados no banco de teses e dissertações da Capes.
Essa pesquisa inicial revelou um silenciamento da área da educação a respeito da temática assim
como a pouca produção acadêmica das outras áreas sobre sexualidade e cinema.

“O punkrock também é para viado”: queer punk e subjetividades libertárias
1A

1

expressão “punkrock também é para viado” refere-se ao título de uma música da banda queer punk brasileira Teu pai já Sabe?

Palavras-chave: queer punk, subjetividades, estética da existência
Wescley Dinali
Mestre em Educação/UFJF, professor na SEE - MG | wescleydinali@yahoo.com.br

O presente texto, além de tecer reﬂexões históricas sobre o surgimento do movimento punk e do
queer punk, tem como principal objetivo problematizar questões referentes aos processos
estéticos de resistência política desse segmento na contemporaneidade. Partindo de questões
foucaultinas sobre os processos de subjetivação, ou de construção de sujeitos, busca-se pensar
nas diferentes formas de construção libertárias de identidade sexual e de gênero desses indivíduos
no interior das relações de poder, em suma, no interior das relações sociais. Foucault em seu curso
no Collège de France entre 1981 e 1982, denominado A Hermenêutica do Sujeito problematiza
que é fundamental, como estratégia política hoje, superar a deﬁciência central das subjetividades
hegemônicas, ou seja, das subjetividades que são impostas ao indivíduo. Em termos, o ﬁlósofo
concebe uma ética do cuidado de si como uma forma de resistência ao poder e localiza esse
objetivo na busca, na prática de diferentes formas de subjetividades. Com isso, o ﬁlósofo está
chamando atenção para a prática de uma ética individual que busque lutar constantemente contra
o assujeitamento; uma ética como cuidado de si, que é a criação de uma forma de existência; de
uma ética como estética da existência; de uma ética como estética da resistência cotidiana, em
suma, é fazer da vida uma obra de arte. E viver a vida como uma obra arte constitui-se em dar uma
forma libertária, criativa, autônoma à própria existência contrária as normatizações vigentes.
Nesse sentido, vejamos que o queer punk, ou queercore comumente falado, procura “ocupar” um
espaço político de vida singular na contemporaneidade. O estilo de vida segue atrelado a um
conjunto de práticas especíﬁcas de ações diferenciadas dos modelos impostos de identidade
sexual e de gênero, entre outras. Destacadamente buscam um estilo de vida underground
essencialmente anárquico. Constituído de gays, lesbicas, bissexuais, héteros, transgêneros,
sadomassoquistas etc. cultivam uma rebeldia politicamente engajada baseado na música e na
estética de vida. No geral, carregam um visual agressivo se afastando de estereótipos
normalmente associados aos homossexuais, como delicadeza, fraqueza, predileção por músicas
alegres e dançantes, ou o culto exagerado à juventude e à beleza, muitas vezes impostas pelo
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mercado. São comuns críticas a questões de consumo, mercado, popularização do Pink money.
Questiona certas segregações existentes entre os sexos que impera na comunidade GLBT. Além é
claro, das fortes críticas a heteronormatividade, as políticas de integração gay e ao próprio
movimento punk. Reﬂetindo a partir dessas questões, e outras, pode-se destacar que o queer punk
sustenta algumas posições que desaﬁam o consenso estabelecido, rompendo assim com padrões
predeterminados de identidade sexual e de gênero, buscando com isso, experimentar novas
formas de vida resistentes aos processos de normatizações sociais.

Relato de caso do projeto “Teatro como performance nos Estudos de
Diversidade Sexual, Gênero e Identidade”
Palavras-chave: teatro, estudos queer, formação de professores, lgbtt, educação
Thaís Figueiredo Rosa de Freitas
Graduada, UFSJ, MEC, FAPEMIG, estudante, UFSJ | thaaisrosa@gmail.com
Weverton Andrade Silva (Weverton Andrade)
Graduado, UFSJ, MEC, FAPEMIG, estudante, UFSJ | wevertonufsj@gmail.com

O projeto de extensão Araci: Teatro, Contemporaneidade e Extensão Universitária da
Universidade Federal de São João del-Rei, que possui ﬁnanciamento do MEC e da FAPEMIG,
vem desenvolvendo pesquisas da inserção de temas ligados a questões políticas do movimento
LGBTT em curso de capacitação para professores na rede municipal e estadual. Esse trabalho tem
como intuito relatar a concepção de oﬁcinas, a recepção e a realização das mesmas, não limitando
aos professores, mas também relatando a recepção e funcionários da na Secretária Municipal de
Educação (SME) e a 34ª Superintendência Regional de Educação de São João del-Rei e região.
Assim, levantamos e trabalhamos as questões: como o professor pode agir em relação a temas da
diversidade sexual? A Escola tem que ignorar a sexualidade? Por que há incomodo em falar da
sexualidade, homossexualidade, transexualidade e toda a diversidade sexual? E claro,
questionando a forma com que a escola ensina e debate a sexualidade, muitas vezes se
restringindo à sexualidade somente como reprodução, tratando como inexistente, por exemplo “a
vida sexual que não é pautada pelos parâmetros convencionais.” A metodologia utilizada para dar
suporte à oﬁcina será embasada em livros e exercícios da autora Viola Spolin Improvisação para
o Teatro (1978); Jogos Teatrais: o ﬁchário de Viola Spolin (2000); O jogo teatral na sala de aula
(2007). Alguns dos materiais utilizados para a preparação dos oﬁcineiros e oﬁcinas no que diz
respeito à diversidade sexual foram A Diversidade Sexual na Escola e os Direitos de Cidadania
LGBT na Escola de Marco Antônio Torres; A Teoria Queer de Richard Miskolci; Um Corpo
Estranho de Guacira Lopes Louro; temas transversais que constam no PCN- Parâmetros
Curriculares Nacionais; O trabalho de conclusão de curso em teatro do aluno: Weverton Andrade
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Silva com o titulo: Perspectivas do Teatro na Educação: Práticas e Documentação da memória e
autobiograﬁa da comunidade LGBT face a um sistema pedagógico heteronormativo sob a
orientação do Prof. Dr. Alberto Ferreira da Rocha Junior.

Tesourando a heteronormatividade: percepções sobre sexo lésbico em Azul é a
Cor Mais Quente
Palavras-chave: diversidade, travesti, educação, PIBID
Clara Cazarini Trotta
Mestranda no Programa de Pós Graduação em Antropologia Social na UFMG –
Faculdade de Filosoﬁa e Ciências Humanas | claracazarini@gmail.com
Maísa Moura Chaves de Oliveira
Graduanda em Ciências Sociais na UGMF – Faculdade de Filosoﬁa e Ciências Humanas | maisamourac@gmail.com

Em 2013, o ﬁlme “Azul é a cor mais quente” (La vie d'Adèle) estreou nas telas de cinema.
Chamou atenção por vários motivos: ganhador da Palma de Ouro em Cannes, entre elogios
apaixonados e críticas ferrenhas, no Brasil passou a fazer parte das salas do chamado “cinema
alternativo”, contudo, teve um público surpreendente para esse circuito, principalmente por tratar
em sua narrativa de um romance entre duas garotas.
O ﬁlme recebeu tanto elogios quanto críticas muito fortes de várias feministas lésbicas, pela
controversa cena de 7 minutos de sexo entre Adèle, personagem principal, e Emma. Inspirado em
um quadrinho (Le bleu est une couleur chaude) escrito por uma quadrinhista lésbica e militante
pelos direitos homossexuais, o ﬁlme acabou por desencadear muitos debates, incluindo a
polêmica da atriz Léa Seydoux acusando o diretor Abdellatif Kechiche de voyeurismo ao dirigir
tal cena.
Essa cena tanto discutida alcançou um público diverso de pessoas, dentre elas muitas não tinham
muita noção como pode ser o sexo lésbico, geralmente o único exemplo que se tem de sexo entre
mulheres é através de ﬁlmes porno. Contudo, existe toda uma crítica a eles, pois são bastante
fetichizados, visando o prazer do público masculino. E essa cena de sexo, mesmo com toda a
controvérsia que se criou em torno dela, está inserida em uma narrativa em que o sexo é para o
prazer das personagens, mulheres.
Esse trabalho tem como objetivo pesquisar como essa cena impactou pessoas que não tinham
muita ideia de como o sexo lésbico pode ser feito, isso pode ser dado devido a invisibilidade
lésbica, através de entrevistas com mulheres as quais, até o momento que assistiram ao ﬁlme,
nunca haviam tido relações sexuais com outras mulheres. Pensando no imaginário que existe, ou
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não, sobre o sexo lésbico, e como uma cena polêmica poderia dar visibilidade as práticas lésbicas,
gostaríamos de perceber no discurso das entrevistadas o impacto, ou não, que essa cena pode ter
com as garotas que tem construído um modelo de sexo heteronormativo, e quando tem contato
com o mundo lésbico, é a partir de uma ideia fetichizada.

Transexualidade e direito à identidade pessoal: Crítica à obrigatoriedade
de prévia cirurgia transgenitalizante para a adequação do registro civil
Palavras-chave: transexualidade, direito à identidade pessoal, registro civil

Daniel de Pádua Andrade
Pós-graduando em Direito Civil Aplicado pela PUC Minas. Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos | daniel@andrademuller.adv.br
Natália Müller Leite
Pós-graduanda em Filosoﬁa e Teoria Geral do Direito pela PUC Minas. Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos | natalia@andrademuller.adv.br

A identidade do indivíduo é ﬁxada originalmente no momento de seu nascimento. Neste
momento, faz-se o registro público dos principais elementos pessoais, com vistas à
deﬁnitividade. Mas existem hipóteses que legitimam o pedido de retiﬁcação registral posterior. É
o caso da pessoa transexual, que não se identiﬁcando com sua designação registral, objetiva
adequar nome e sexo à sua real autopercepção psicossocial. Trata-se de matéria polêmica que
vem sendo enfrentada pelos tribunais brasileiros à míngua de legislação especíﬁca a respeito.
Entre avanços e retrocessos jurisprudenciais, ﬁgura uma corrente majoritária que entende pela
obrigatoriedade de prévia cirurgia transgenitalizante para autorizar a retiﬁcação registral da
indicação de nome e sexo da pessoa transexual. A crítica deste posicionamento é o objetivo
central do presente trabalho. Constatou-se que (I) nome e sexo desempenham papel essencial na
formação pessoal e por isso demandam especial tutela jurídica; (II) a plural realidade humana é
incompatível com uma redução da identidade sexual ao simplista critério anatômico; (III) a
adequação de registro é crucial para a plena realização humana da pessoa transexual, efetivando o
direito fundamental à identidade; (IV) auto-identiﬁcação como transexual não se confunde
tampouco se reduz à realização de cirurgia de adequação sexual; e (V) é possível conciliar
autonomia pessoal e segurança social a partir da consideração da função psicossocial da
identidade sexual. Assim, foi possível conﬁrmar a hipótese inicial de que a exigência de prévia
operação médica para a retiﬁcação do registro civil da pessoa transexual fere o princípio da
dignidade humana e não se sustenta na conjectura atual.
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Travestis e transexuais no sistema penitenciário: O duplo invisível
Palavras-chave: transexual, travesti, sistema penitenciário, instituições e invisibilidade
Luiz Carlos Garcia
Professor-orientador do Núcleo de Estudos em Diversidade, Gênero e
Sociedade – NEDGS-CHICA. Advogado. Mestrando na UFOP | luizcg.dir@gmail.com
Raissa Vilela Braga
Membro do Núcleo de Estudos em Diversidade, Gênero e
Sociedade – NEDGS-CHICA. Graduanda em Direito na UFOP | vilelabraga@gmail.com
Henrique Ferreira
Membro do Núcleo de Estudos em Diversidade, Gênero e
Sociedade – NEDGS-CHICA. Graduando em Direito na UFOP | henrique.ferreira94@gmail.com

Trata o presente artigo acerca da situação dos transexuais e travestis no atual contexto social, bem
como a dupla invisibilidade imposta aos mesmos inseridos no sistema penitenciário brasileiro. O
intuito é discutir sobre a intensa marginalização social sofrida pelos grupos acima citados e o
papel das variadas instituições estatais nessa dinâmica. Nota-se que há uma reprodução dentro
das instituições, em especial no sistema prisional da exclusão e violência já perpetrada no seio da
sociedade.

Artigos de palestrantes convidados
Um diálogo entre Simone de Beauvoir, Judith Butler e Sam Bourcier sobre
projetos políticos feministas/queers e suas consequentes visões sobre o gênero
Prof. Dr. Felipe Bruno Martins Fernandes
Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, Gira: Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação, UFBA

I. Introdução


A preocupação com a construção social e histórica das feminilidades e masculinidades

não é recente. Esteve presente em toda a segunda onda do feminismo, em suas diferentes
correntes. Nesse sentido a noção de gênero como não sendo simplesmente uma construção social
que se opõe ao sexo biológico (dito “natural”) pode ser percebida, apesar de não representada
nessa formulação, em Simone de Beauvoir, teorizada por Judith Butler e transformada em projeto
político em Marie-Hélène/Sam Bourcier. Apreendemos dos três autores que os gêneros e os sexos
se tornam construções discursivas ou performativas abusivamente naturalizadas. Desconstruir a
naturalização do gênero que divide as e os humanos em dois grupos (homens e mulheres) é papel
político central dos feminismos contemporâneos. Destruir as normas de gênero que invisibilizam
e criam barreiras para a multiplicação de gêneros se torna o horizonte de nossa luta. Assim como
Monique Wittig (2012) aﬁrmou que uma lésbica não é uma mulher, passamos a entender o do
“feminismo de segunda onda” o livro problematiza a idéia de que nas sociedades
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sapatões, caminhoneiras, ﬁtinhas, viadinhos, bichas, efeminados, masculinizadas, travestis,
transexuais e toda essa multiplicidade não como expressões da sexualidade mas como posições
de gênero que contestam e lutam contra a imposição de nossas identidades como homens e
mulheres. Nesse sentido o objetivo desse texto, que carece de originalidade em termos das idéias
apresentadas, mas a garante em termos da articulação proposta, é demonstrar através dos autores
as condições de possibilidade do cenário de multiplicação de gêneros da contemporaneidade.
Para isso resenharei os principais argumentos e o projeto político de de cada um e, ao ﬁnal
poderemos vislumbrar semelhanças e diferenças entre os autores e perceber que nossa tarefa atual
enquanto feministas é destruir o binarismo de gênero e valorizar e promover a resistência cultural
e corpórea que produz novas subjetividades. Com isso pretendo contribuir com o ensino de novas
gerações de proﬁssionais e ativistas, tornando a principal meta desse texto a pedagogia do gênero.

II. As três obras: Beauvoir, Butler e Bourcier
II.1 - O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir


O livro “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir foi publicado em 1949. Considerado o

marco de início do “feminismo de segunda onda” o livro problematiza a idéia de que nas
sociedades ocidentais a mulher é considerada como o segundo sexo, pois apenas “deriva” do
primeiro sexo. Nesse sentido o argumento central de Simone de Beauvoir é que a mulher foi
deﬁnida como secundária em relação ao homem, visto, portanto, como o primeiro sexo. Nesse
sentido Beauvoir trabalha em toda a obra com a idéia da mulher como “o outro” focando, nos
diferentes capítulos, nas relações entre o “eu” e o “outro” e o “nós” e o “outro”. Um aspecto
relevante da obra de Beauvoir é o contexto histórico em que foi escrita. Nessa época, na França,
mulheres, mas também negros, eram considerados “mais corpo”, ou seja, mais animalísticos que
os homens e os brancos. Nos anos 1940 na França as mulheres tinham apenas recentemente
conquistado o direito ao voto e o aborto ainda era ilegal e passível de punição. Temos que lembrar
que Simone de Beauvoir escreveu seu livro antes das mulheres conseguirem controlar a
reprodução, ou seja, antes da revolução sexual (nem mesmo a pílula anticoncepcional existia).


A obra é escrita em um momento em que imperava uma compreensão tradicional da

dualidade dos sexos, ou seja, a idéia difundida e aceita era de que a diferença anatômica produzia
uma diferença sexual que tornava as mulheres essencialmente diferentes dos homens. Desta
forma Beauvoir denunciava a anatomia como predestinando as mulheres à determinados papéis
sociais. Nessa visão tradicional da dualidade dos sexos, o macho estaria relacionado com a
racionalidade, a cultura, a mente e a alma e seu papel seria ser patriarca e provedor da família,
- 042 -

I EDS UFSJ 2015

logo, governar a sociedade. Já a fêmea estaria relacionada com o corpo e a natureza, mais
centrada nas emoções e seu papel seria o cuidado e a criação das crianças, sendo seu lócus de
atuação social o doméstico. Como apontou Ana Alice Costa, desde a revolução industrial, uma
das grandes lutas das mulheres foi o rompimento com o isolamento doméstico, produzido, se
tomarmos as categorias de análise de Beauvoir, pelas teorias da dualidade dos sexos que
remontam, diga-se de passagem, à ﬁlosoﬁa clássica. Aristóteles por exemplo disse que.... Na
Bíblia o Apóstolo Paulo chega a aﬁrmar que a mulher tem que ﬁcar em silêncio na igreja. Já
Tomás de Aquino aﬁrmou que “a fêmea é um macho imperfeito”. Filósofos da Ilustração não
foram diferentes. Hegel chegou a aﬁrmar que a mulher é perigosa no espaço público por ser
imprevisível, uma vez que é governada apenas pela emoção.


Simone de Beauvoir acreditava, portanto, que a submissão da mulher era construída no

plano das idéias. Essa construção da dualidade dos sexos determinando uma diferença sexual
ﬁcou conhecida como essencialismo. Para que a visão essencialista da dualidade sexual seja
correta, todas as mulheres deveriam ser e agir de uma determinada forma e, caso haja uma única
exceção, não é possível falarmos de uma “essência feminina”. A essência feminina seria a idéia,
para Beauvoir, de que as mulheres tem determinados atributos comuns, ou seja, que todas as
mulheres, não importa em que espaço ou tempo, compartilham características comuns.
Refutando essa idéia Beauvoir aﬁrma que um dos únicos aspectos compartilhados pelas mulheres
é o fato de ser deﬁnida a partir do que é o homem, ou seja, os homens foram associados ao “ser
humano” ao passo em que as mulheres foram consideradas ao longo da história como menos
humanas. Apesar de questionar a essência feminina Beauvoir ainda aﬁrma a existência de
“tendências” ou “estilos” que são comuns às mulheres e aos homens mas que essas características
apenas talvez nos permitiriam deﬁnir a diferença sexual. Para Beauvoir, dessa forma, o conjunto
de mulheres é tão plural como o é o conjunto de homens e que essa pluralidade nos impede de
aferir uma diferença moral e cognitiva entre homens e mulheres.


Beauvoir revoluciona o pensamento sobre as mulheres ao colocar em cheque a existência

da mulher. Quando ela diz a célebre frase “não se nasce mulher, torna-se” o que ela quer refutar é a
existência de uma “essência feminina”. Mas Beauvoir, ao mesmo tempo, atesta a diferença entre
homens e mulheres, aﬁrmando que essa diferença é determinada por circunstâncias históricas e
sociais, e também por diferenças no corpo. Mas, para ela, as diferenças no corpo não devem
funcionar como fundamento de um essencialismo biológico. Para Beauvoir as diferenças em
nossos corpos acabam por determinar nossas vidas, ou seja, se nascemos com um pênis ou uma
vagina parte de nossas vidas já é traçada. Desta forma Beauvoir aﬁrma que o sexo com o qual
nascemos é importante pois os homens tem melhores chances e podem ocupar melhores posições
de poder. Isso implica em menor exercício da liberdade pelas mulheres uma vez que a mulher é
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deﬁnida como “o outro” do “humano”, logo, inferior e com menor capacidade cognitiva.


Desta forma o projeto político proposto por Simone de Beauvoir é o de propor às mulheres

que invistam de saber em suas situações, ou seja, conheçam suas vidas. Aﬁrma que os homens não
tem que deﬁnir suas posições da mesma forma como devem fazer as mulheres pois a mulher é
apenas o que desvia do homem. Nesse sentido a mulher deve redeﬁnir sua posição e essa
redeﬁnição só será possível quando as mulheres conseguirem ressigniﬁcar os atributos
associados à elas como inferiores e sujos. Beauvoir convoca as mulheres a se reconhecerem
mutuamente e a se respeitarem obrigando os homens a reconhecerem as mulheres como iguais.
Para isso as mulheres devem exercitar a liberdade, ou seja, serem capazes de superar sua condição
de “outro” e decidirem sobre suas próprias vidas e se tornarem responsáveis por elas.

II.2 - Os Problemas de Gênero de Judith Butler


O livro “Problemas de Gênero” de Judith Butler foi originalmente publicado nos Estados

Unidos em 1990 e traduzido ao português e publicado no Brasil em 2006. É considerado um texto
canônico da Teoria Queer e dos Estudos Feministas de viés pós-estruturalista. A autora é
professora de Literatura Comparada e Retória na Universidade de Berkeley, Califórina, Estados
Unidos e é conhecida como teórica do poder, do gênero, da sexualidade e da identidade. Esteve
recentemente no Brasil pela primeira vez proferindo duas conferências, uma na Universidade
Federal da Bahia e outra no SESC-SP. Em Problemas de Gênero Butler argumenta que o
feminismo se equivocou ao eleger “a Mulher” como posição capaz de produzir unidade para um
grupo com características e interesses apenas supostamente comuns. Essa abordagem da Mulher
como universal, diz Butler, performa uma regulação intencional e uma reiﬁcação das relações de
gênero, reforçando uma visão binária das relações de gênero na qual os seres humanos seriam
claramente divididos em dois grupos: mulheres e homens. Ao invés de abrir novas possibilidades
para a pessoa formar e escolher sua própria identidade individual, ao invés disso, o feminismo
restringiu as opções e possibilidades.


Judith Butler sugere que as feministas rejeitaram a idéia que a biologia é destino (oriunda,

como vimos, de Simone de Beauvoir), e a nossa cultura, que se constitui no pressuposto da
inevitabilidade de sua construção através dos gêneros feminino e masculino, através de corpos
“masculinos” e “femininos”, faz com que o destino “cultural” seja tão inescapável quanto o
destino “biológico” denunciado por Beauvoir. Esse argumento feminista não permite, como
aponta Butler, escolha, diferença ou resistência.


Ao invés de ﬁxar um atributo a uma pessoa Butler prefere que o gênero seja visto como
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uma variável ﬂuida que se desloca e se transforma em diferentes contextos e períodos históricos.
Ela argumenta que o sexo (macho, fêmea) é visto pela sociedade como causa do gênero
(masculino, feminino) o qual é visto como causa do desejo (direcionado a outro gênero). Esse
processo é entendido como uma espécie de continuum. A abordagem de Butler é basicamente a
quebra de supostas ligações entre essas variáveis. Nesse sentido o gênero e o desejo são ﬂexíveis,
livres e não são “causados” por outros fatores estáveis.


Butler argumenta que todas e todos nós colocamos em ação uma “performance de

gênero”, seja tradicional ou não, de qualquer forma. A questão não é como se faz a performance,
mas a forma que a performance terá. Ao escolhermos ser diferentes no campo do gênero,
devemos trabalhar para transformar as normas de gênero e a compreensão binária da
masculinidade e da feminilidade. Nesse sentido emerge no feminismo a idéia de identidade como
“ﬂutuante”, não conectada a uma “essência”, mas, ao invés disso, como uma performance. Essa
idéia de Butler se tornou uma das idéias centrais da Teoria Queer, tributária das teorias feministas.
Vistas dessa forma as nossas identidades, geneiriﬁcadas ou outras, não expressam um “núcleo
interior” autêntico, mas são um efeito dramático (ao invés de serem causa), de nossas
performances. Desta forma “Problemas de Gênero” não é (necessariamente) uma visão sobre o
gênero ou a sexualidade. Suas idéias também sugerem que o conﬁnamento em qualquer
identidade pode potencialmente ser reinventado pelo sujeito.


Para Butler o gênero é uma constituição sócio-cultural da identidade geneiriﬁcada através

da repetição de atos estilizados ao longo do tempo. Um ato podem ser gestos corporais, estilos,
movimentos (incluindo a linguagem). Nesse sentido os atos estilizados que performamos devem
ser constantemente repetidos e a repetição ela mesma produz uma série de comportamentos e
formas reiﬁcadas que aparecem como “a conﬁguração natural dos corpos”. Desta forma por
causa da performatividade dos atos o gênero se produz e aparece como uma substância natural da
pessoa. Mas, como sabemos, não há essência, logo não existem identidades pré-existentes e
tampouco identidades naturais. Por isso que o gênero apenas expressa ou eternaliza, o gênero
nunca é. A realidade de ser uma mulher (ou um homem) não é um fato empírico para Butler, mas
um efeito performativo da linguagem e a constituição de atos que a deﬁnem ou o deﬁnem. Assim
mesmo o sexo só é feito como preliminar como justiﬁcativa, ou seja, a suposta base para a
construção de uma identidade de gênero.


Então para Butler são as normas de gênero que constróem sujeitos sócio-culturais como

homens ou mulheres. Nossas idéias de que “as mulheres e os homens são” não são reﬂexo de algo
que existe na natureza. Para Butler nossas idéias derivam de costumes arraigados nas relações
sociais de poder e são portanto moldadas por forças que são sociais e não biológicas ou naturais.
Contra a genealogia do gênero binário e heterossexual como natural Butler propõe a
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compreensão do gênero como não deﬁnido passivamente no corpo, tampouco determinado pela
natureza, linguagem ou simbólico, nem mesmo pela avassaladora história do patriarcado. Para a
autora o gênero precisa ser constantemente performado para ser mantido.


O projeto político de Butler aponta para o fato da identidade de gênero ser uma repetição

de atos ao longo do tempo, sendo que as possibilidades da transformação do gênero estão na
relação entre esses atos, na possibilidade de uma série diferente de repetições, na quebra ou
subversão da repetição de um determinado estilo. Nessa abordagem o gênero é, ele mesmo, um
espaço de ação para a desestabilização da normatividade de gênero. E essa ação ocorre através de
sujeitos transgressores, atos alternativos e quebra de códigos na cadeia de categorias estáveis, o
que Butler chama de “ressigniﬁcação simbólica”.
II.3 - Compreender o Feminismo com Sam Bourcier


O livro “Compreender o Feminismo” de Sam Bourcier (ilustrado pela artista trans* Alice

Moliner) foi publicado na França em 2012 e nunca traduzido ao português. Segundo o autor, que
ainda assinava como Marie-Hélène Bourcier no momento de lançamento do livro, há uma
tradução sendo encaminhada. A autora é professora de Sociologia na Université de Lille, na
França, e já esteve muitas vezes ao Brasil, compartilhando suas reﬂexões e idéias. Na Bahia já
foram duas estadias. A primeira em 2014 como professora visitante do PPGNEIM tendo
proferido conferências na UNEB, UNILAB e UFRB. Em 2015 participou do encontro
Desfazendo Gênero. Para Sam a dicotomia homem/mulher não é evidente e o “nós” do
feminismo está longe de falar de si; sua deﬁnição muda em função das correntes e das ideologias
feministas. Ao invés de lutar exclusivamente contra a dominação masculina, o feminismo
deveria, para Bourcier, defender as diferentes expressões de gêneros e de sexualidades.


Sam Bourcier aponta que o feminismo pode jogar o papel de guardião do museu da

diferença sexual. Ao mesmo tempo aponta que esse mesmo feminismo, caso se engaje de fato na
luta pela transformação das relações de gênero, pode tomar para si a existência de uma
multiplicidade de gêneros. Nesse sentido é função do feminismo lucrar com a emergência de
diferentes gêneros nas subculturas gay, lésbica, trans, queer, sadomazoquista, pós-pornográﬁca,
etc. uma vez que são essas subculturas que estão investindo na proposição de novos gêneros e de
papéis diferentes dos já difundidos. Um dos papéis do feminismo para Bourcier é se interessar por
aquelas pessoas que não desejam se conformar às normas de gênero culturalmente impostas
prolongando, de fato, uma das mais antigas funções do feminismo que é revelar o caráter
puramente social e construído da feminilidade imposta. Desta forma o cenário da proliferação de
gêneros redistribuiria as cartas do jogo, nos convidando a uma exploração pessoal e política de
nossas experiências de subjetivação. Com a tomada de consciência de que há uma multiplicidade
de expressões de gênero, a vocação do feminismo deixa de ser a sustentação da diferença sexual
- 046 -

I EDS UFSJ 2015

binária. Assim o sujeito e o horizonte feminista deixa de ser “a mulher” e passa a ser “as
mulheres”, “as e os feministas” e “as masculinidades”.


Bourcier aﬁrma que o feminismo queer propõe cenários que se assentam muito mais na

resistência às normas de gênero e sobre as micropolíticas do que na denúncia da opressão e da
dominação masculina. O feminismo queer é mais aliado das feministas aﬁrmativas e das nãovitimistas. O feminismo queer não é tampouco um feminismo otimista. Essa posição deriva de
uma concepção do poder diferente. Bourcier lembra que a partir da época moderna o poder se
exerce não apenas a partir de instuições clássicas como o Estado e a Lei, nem mesmo a partir de
uma só fonte e nem de maneira vertical. O poder se exerce a partir de uma miríade de práticas, de
saberes e de signiﬁcações. O poder investe cada vez mais nos corpos e na vida (o que Foucault
chamou de biopolítica). Nesse sentido a resistência deve se multiplicar não no sentido de
combater uma opressão compacta mas sim combater um poder descentralizado. É por isso que o
feminismo queer dá uma atenção especial aos fenômenos de resistência corporal e cultural e
focam na mídia, na arte, na história, na ﬁlosoﬁa, na psicanálise, na literatura, na cultura popular e
nas práticas da vida cotidiana.


A idéia de uma política feminista articulada sobre as diferenças é o projeto político do

feminismo queer de Bourcier. Diferenças sexuais, étnicas, raciais, geoculturais, etc. se situam em
um nível social e não psicológico ou biológico. A política das diferenças de Bourcier propõe um
novo desaﬁo, principalmente aos feminismos universalistas e da igualdade que é apreender a
diferença como potência de luta e não como um particularismo que ameaça a resistência
feminista.

III. Conclusões


Percebemos com a análise de três autores canônicos dos Estudos de Gênero que o cenário

da multiplicação de gêneros vem se desenhando desde a emergência da segunda onda do
feminismo. Nesse sentido as diferenças biológicas, pelo menos nos feminismos queer e póscoloniais, passaram a ser vistas como um elemento que não deﬁne a construção das
masculinidades e feminilidades e que o gênero é um campo de batalha, ou seja, terreno de
experimentação e luta política. Cenários que defendem “a mulher” ou “o homem” como sujeitos
políticos que representam classes homogêneas não mais contemplam a pluralidade feminista e
queer e os ﬂuxos de gênero que vivenciamos na contemporaneidade. Um feminismo
comprometido com a luta contra o binarismo de gênero passa a ser, como vimos ao longo desse
texto, o horizonte pelo qual lutamos e a deﬁnição de homens e mulheres passa a ser
problematizada em situações micropolíticas, seja na ciência, nas artes ou na vida cotidiana.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em
andamento, cujo foco estabelece a relação entre sexualidade, ditadura e escritas de si. O recorte
ora analisado recai no seguinte corpus: Stella Manhattan, de Silviano Santiago. A mescla de
espaços geográﬁcos diferentes na narrativa nos permite entrever o alcance da repressão política e
sexual.O medo e a insegurança parecem ser os elementos de transposição dos aspectos
homossexuais. No artigo “O homossexual astucioso”, de Silviano Santiago, presente em O
cosmopolitismo do pobre, o verbo assumir adquire enorme importância no universo gay
brasileiro, nos anos 1960 e 1970. Além disso, o autor ressaltava que os aspectos públicos e
privados se apresentam de forma dicotômica no universo macrossocial e microssocial, pois se
para a cidadania “assumir-se” era um avanço, no universo familiar era contestado como um
atraso, devido aos aspectos conservadores da sociedade brasileira. Em Stella Manhattan, se
junta ao aspecto privado da homossexualidade, a repressão militar, com seu braço censor nos
Estados Unidos. Entretanto, essa repressão militar serve de anteparo para o conservadorismo
brasileiro, no que se refere à sexualidade. Zuenir Ventura, em seu livro, 1968- o ano que não
terminou, trata do aspecto da sexualidade e da militância, revelando a repressão mais acirrada
contra mulheres e homossexuais. Os anos 1960 carregam paradoxalmente a mobilização
libertária e a repressão da sexualidade. A liberdade sexual também não alcançaria os
homossexuais em sua travessia da repressão para um desejo colocado e respeitado socialmente.
Para desmerecer a militância, se desmerecia o ser humano através de sua orientação sexual ou
gênero. Em Stella Manhattan, os encontros rápidos e fugazes metaforizam a instabilidade do
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exilado, além da dupla marginalização com relação ao corpo e ao sexo.
Stella Manhattan, de Silviano Santiago, é um romance cuja mescla de espaços
geográﬁcos diferentes na narrativa nos permite entrever o alcance da repressão política e sexual.
O medo e a insegurança parecem ser os elementos de transposição dos aspectos homossexuais.
No artigo “O homossexual astucioso”, presente em O cosmopolitismo do pobre,
Silviano Santiago aﬁrma que o verbo “assumir” adquire enorme importância no universo gay
brasileiro, nos anos 1960 e 1970. Além disso, o autor ressalta que os aspectos públicos e privados
se apresentam de forma dicotômica no universo macrossocial e microssocial, pois se para a
cidadania “assumir-se” era um avanço, no universo familiar era contestado como um atraso,
devido aos aspectos conservadores da sociedade brasileira. Santiago faz um percurso pela
Literatura Brasileira destacando a sexualidade de alguns personagens famosos, aproveitando
para descrever a mistura e a separação entre o público e o privado.
O casamento heterossexual consegue manter a privacidade, respaldado pelos
compromissos de dinheiro e aparência, enquanto que o homossexual deveria manifestar em
público sua condição, mas sem exibir seu lado mais feminino ou qualquer coisa que ofendesse a
moral e os bons costumes. Nesse ponto o autor utiliza o conceito de malandro, no sentido de que o
homossexual deveria saber lidar com sua condição de forma mais crítica do que simplesmente a
obrigação de expressar sua condição publicamente, expondo-se, como aﬁrma no exemplo:
Ao explicitar menos a violência social contra si mesmo, o homossexual malandro
deixaria mais explícito o modo como a “norma” foi e está sendo constituída
social e politicamente pela violência heterossexual.[...] Compete aos
heterossexuais, isso sim, mudar de comportamento,adotando normas contratuais
de tolerância.Não compete ao homossexual introjetar a culpa pela conduta dita
desviante, punindo a si pela expiação e, por aí, chegando a adotar normas
contratuais de vida pública em que ele se auto-exclui da sociedade como um todo
em vias de normatização.(SANTIAGO,2004, p.202)

Nesse sentido, ao se declarar, o homossexual assumiria a “automarginalidade”, o que não
ajudaria na inserção social. Ser marginal, no sentido de contornar e se colocar na melhor posição
crítica diante da exclusão e do preconceito é o caminho da possibilidade narrativa.
Contudo, é dessa forma “astuciosa” que Silviano Santiago se apresenta como escritor e
homossexual, como descreve Denilson Lopes (2002):
Mais recentemente, quando discutia com alunos e professores da UERJ, Silviano
se apresentou substantivamente como escritor, gay, parafraseando Murilo
Mendes, que se dizia escritor, católico.[...]A abertura para as diferenças aﬁrma a
alegria, para além do ressentimento e do catastroﬁsmo, contrapõe-se à
desmobilização cínica (p.32-33).


A construção de obras homoeróticas, na Literatura Brasileira, como aﬁrma Denilson
Lopes (2002) se faz de forma pouco ampla, restringindo-se muito mais aos contos e às narrativas
breves, ao invés de romances. Ele revela que foi aos poucos descobrindo os caminhos de uma
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escritura que abordasse o tema e que ao mesmo tempo considerasse a ﬁgura do autor. Quem é o
autor dos escritos homoeróticos? A presença/ausência desse autor pressupõe um ato de conﬁssão,
“assumir-se” na escrita e na vida.Os textos homoeróticos estariam construídos pela autoﬁcção,
pela escrita de si,pelo questionamento social feito pelo escritor, uma pouco de cada coisa? As
respostas não seriam o principal, mas o questionamento já imporia um rótulo ao escritor, como se,
no caso dos gays , escritura e vida devessem andar juntas.A composição ﬁccional deveria estar a
serviço da conﬁssão, dissimulada em mentira e verdade.Entretanto, é somente do grupo
homoafetivo que esse tipo de cobrança é feito.Personagens femininas famosas estiveram em
julgamento por seu caráter, como Capitu e Emma Bovary, mas não se investigava o
posicionamento dos escritores sobre suas criações. Já no caso de escritores homossexuais,
sempre se busca ver e cobrar a “verdade” do que dizem, rompendo deﬁnitivamente a distinção
público/privado. Ao revelarem suas intimidades, teriam as obras marcadas pela mesma
curiosidade e/ou rejeição de suas vidas civis.
A dupla marginalização de gênero ocorre quando o homossexual masculino se traveste de
características femininas. A aparência feminina predispunha à discriminação igual a sofrida pelas
mulheres, no rebaixamento social imposto pela sociedade patriarcal e heteronormativa.


As militantes de oposição à ditadura militar dos anos 1960, no Brasil, sofriam constantes

abusos sexuais nas prisões, além do mesmo tipo de tortura infringido aos homens. Entretanto, o
abuso sexual era utilizado para rebaixá-las da condição de prisioneiras políticas ao de prostitutas.
Sendo que, nessa época de regime totalitário, as prostitutas, os gays, as drags, todos sofriam
perseguições nas ruas, uma vez que os direitos políticos estavam suspensos, estendiam o poder
repressor aos direitos civis. De acordo com Rita de Cássia Colaço Rodrigues, “Entre os
dissidentes sexuais, as travestis e os homossexuais masculinos dotados de estilo de gênero
dissonante, por mais visíveis, foram os mais atingidos” (2014, p.202). Além de serem
considerados elementos subversivos.


Jorge Caê Rodrigues (2014), ao analisar o jornal Lampião da esquina, dirigido ao

público LGBT, aborda dois artigos publicados nesse veículo sobre a importância de “assumirse”,ao mesmo tempo em que reﬂete sobre isso: “Mas como assumir? Quem vai assumir? O jovem
que mora com os pais ou o executivo enrustido? A 'bicha louca' moradora da periferia da cidade,
ou o jovem intelectual universitário?”(p.103) A reportagem surpreende pala coragem, mas não
deixa de lado as contradições relativas a esse ato, na sociedade ditatorial do momento.Esses
textos dialogam com o que disse Silviano Santiago , alguns anos depois da abertura política.


No romance Stella Manhattan, Eduardo/Stella/Sebastiana atua de forma performática

em sua vida de exilado em Nova York. Um exílio imposto pela família, que não o deseja no Brasil,
quando descobre sua orientação sexual. Ele se transforma, durante a noite, para sobreviver e viver
sua sexualidade, mesmo que de forma arriscada. Eduardo trabalha na embaixada, mas se liberta
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dessa máscara social no submundo da cidade. Seus relacionamentos acontecem com rapazes da
noite novaiorquina, em busca de aventura e dinheiro. Eduardo/Stella quer se iludir com a
existência do amor nessas relações bem como se ilude com a suposta amizade existente em seus
outros relacionamentos de trabalho.
Ao aspecto privado da homossexualidade, se junta a repressão militar, com seu braço
censor nos Estados Unidos. Entretanto, essa repressão aos dissidentes serve de anteparo para o
conservadorismo brasileiro, no que se refere à sexualidade. O personagem Eduardo/Stella vive
em um mundo de silêncio, cercado de insegurança que culmina com o seu desaparecimento, no
ﬁnal do romance, sem que ninguém se interesse de fato em esclarecer o que aconteceu com ele.
Imerso num mundo de mistérios, Eduardo partilha os segredos da política brasileira repressiva,
convivendo com funcionários da embaixada e pessoas envolvidas na espionagem de exilados nos
Estados Unidos, mas não é considerado de total conﬁança devido a sua vida homossexual. O
adido cultural da embaixada leva também uma vida secreta tanto no que se refere aos aspectos
políticos, quanto sexuais e envolve Eduardo nessa duplicidade. Os acordos políticos entre a
ditadura militar e o governo americano propiciam a perseguição aos exilados em Nova York.
Para o regime ditatorial brasileiro, ser homossexual era sinônimo de ser subversivo. O
exercício da sexualidade era visto como forma de rebeldia ao sistema. Para Benjamin Cowan
(2014), este tipo de associação não era nova no Brasil:
Quando nos anos 1960, 1970 e 1980, ideólogos conservadores e planejadores da
segurança nacional igualaram homossexualidade com subversão inimiga,
recorreram a uma tradição reacionária já presente há décadas, pelo menos desde o
Integralismo (p.28).

Esta forma de repressão se estende até o ﬁnal do regime autoritário, interferindo no
desenvolvimento de outros movimentos sociais como as lutas do feminismo, dos negros, dos
índios e mesmo na ampliação das manifestações de diversidade sexual.
De acordo com Bataille (1987), o erotismo dos corpos está relacionado ao desejo de
interromper a descontinuidade da vida, quando é interrompida pela morte. O prazer erotizado
daria ao mesmo tempo a sensação de continuidade pela fusão dos corpos e a fusão na pequena
morte, que corresponderia ao átimo de segundo do gozo.Nesse momento os seres se fundem no
mistério entre vida e morte, prazer e morte.A continuidade se revela no ser amado, nesse instante
de prazer.Paradoxalmente, o erotismo pode levar ao ciúme, ao crime , ao desejo de possuir o
outro, mesmo que seja pela morte.A violência cerca os amantes que não buscam o erotismo
mediado pelo 'coração', ou seja, recuperando a diferença entre o homem que raciocina sobre o
prazer como fonte de vida; deixando a sensação de pequena morte apenas para o êxtase do prazer.
O casamento, com a relação sexual lícita, estaria fora da transgressão do erotismo.
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Erotizar o sexo estaria fora dos preceitos da utilidade da fecundação e da reprodução da espécie.as
relações homoafetivas pertenceriam ao não sagrado, à transgressão do prazer sem ﬁnalidade de
continuação dos seres.Prazer proibido, fruto da pletora que deveria ser canalizada para os
negócios, as guerras e não desperdiçar o excesso com mais prazer.
O narrador de Stella Manhattan continua reﬂetindo sobre a noção da pletora, energia que
se transforma em criação ou em armas. A energia que produz armamento introduz a ideia de
desperdício dos americanos, representados pela cidade de Nova York, pois além da violência há o
lixo atômico, o lixo produzido pelos habitantes. Essa produção bélica faz parte da economia
capitalista. A cultura de massa está inserida no grande capital artístico, político e econômico do
mundo contemporâneo. O consumo não se restringe aos objetos, mas se amplia para as pessoas.
Em Stella Manhanttan, as travestis entram em contato com o submundo para viver sua
sexualidade, convivendo com a marginalidade criminosa, favorecendo a perseguição política da
ditadura brasileira e endossando o mito de que a homossexualidade era “criação” comunista para
desestabilizar o governo.
A pletora transformada em prazer erótico, fora dos preceitos da homonormatividade do
sexo, do casamento e da reprodução da espécie.Todos os homossexuais do romance estão
vivendo no limite da sociedade, que se metaforiza pelos bairros afastados para os encontros
furtivos, quer seja morando em habitações na pior zona da cidade, quer seja vivendo fora da lei
como o caso do migrante cubano, Paco, gay e vizinho de Eduardo/Stella.
Paco, cujo nome é Francisco Ayala, é anticastrista e resolve morar em Nova York ao invés
de Miami, para onde se dirigem a maioria dos dissidentes cubanos, porque acha a cidade tão boa
como Havana; rejeita Paris, apenas porque estava nas mãos dos comunistas, do contrário seria
também uma boa escolha. As cidades metaforizam de certa forma a ligação de subalternidade
latinoamericana; quer seja pelo antigo apelo cultural parisiense, quer seja pelo desejo de ascensão
social do capitalismo americano.
A vida sexual de Paco transcorre no submundo de Nova York, como ele revela a Eduardo,
procura rapazes nos “lugares de pegação”, que signiﬁca encontros fortuitos e rápidos,
descontínuos, pois o prazer advindo é efêmero. Bataille (1987) aﬁrma sobre essa explosão que:
“A atividade erótica nem sempre tem abertamente esse aspecto nefasto, nem sempre é essa
ﬁssura; mas, profundamente, secretamente, essa ﬁssura que é própria da sensualidade humana é
mola do prazer”(p.98. Grifos do autor).
Viana, que se traveste de Viúva Negra, também vive a sexualidade nos limites do perigo,
expondo a segurança de Eduardo/Stella, para proteger sua posição social. A metáfora da viúva
negra, aranha que mata o macho, após o acasalamento, se revela na atitude agressiva de Viana
para com os amigos também. Sempre se fazendo amigo da família de Eduardo, não hesita em
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revelar ao rapaz que ele não é ﬁlho legítimo, aumentando a crise com relação ao pai.Além disso
ao pressentir o perigo de ver sua homossexualidade revelada, acusa Eduardo de uma falsa
militância política contra a ditadura brasileira.Vianna restabelece para o leitor a ligação entre o
poder ditatorial no Brasil e o braço auxiliar da perseguição nos Estados Unidos, o aspecto privado
da sexualidade se abre para o espaço público. Para desmerecer a militância, se desmerecia o ser
humano através de sua orientação sexual ou gênero. Nessa narrativa, os encontros rápidos e
fugazes metaforizam a instabilidade do exilado, além da dupla marginalização com relação ao
corpo e ao sexo. Duplamente traído, Marcelo, falso amigo de Eduardo, ﬁca com o garoto de
programa preferido dele. Marcelo sim era militante de esquerda e, de certa forma, está envolvido
na espionagem de Eduardo. As organizações de esquerda acreditam que Eduardo é informante
junto ao serviço de caça aos militantes exilados no Brasil.
Zuenir Ventura, em seu livro, 1968- o ano que não terminou, trata do aspecto da
sexualidade e da militância, revelando a repressão mais acirrada contra mulheres e
homossexuais. Os anos 1960 carregam paradoxalmente a mobilização libertária e a repressão da
sexualidade.Liberadas do peso de uma maternidade indesejada, as mulheres fazem uso de
anticoncepcionais, adquirindo um corpo mais livre, o que,entretanto não as preserva da
marginalização, como se a sexualidade e o desejo signiﬁcassem promiscuidade. A liberdade
sexual também não alcançaria os homossexuais em sua travessia da repressão para um desejo
colocado e respeitado socialmente.
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Professora adjunta de Literatura na Licenciatura em Letras da UFRPE | renatapimentel@gmail.com

1.

Primeiros reconhecimentos do terreno a adentrar:

Assim que um sujeito trava contato com uma obra de arte, mundos se põem em relação:
por vezes de estranhamento; de reconhecimento ou até de confronto. Mas o que faz um leitor,
quando põe a máquina literária a funcionar? Torna-se, ele próprio, um dos construtores dos
mundos “possíveis” e imaginados que lhe são apresentados. Nem sempre, porém, recebe
paciﬁcamente ou identiﬁca-se com os ingredientes deste universo. Como diz Renato Cordeiro
Gomes (1994: 15): “É arrastado, enquanto leitor, pelo movimento permutacional no mundo
vicário dos signos. O jogo da circulação da linguagem se descentra e possibilita novas leituras”.
Instaura-se uma espécie de jogo, no qual o leitor se converte em peça fundamental dos sentidos,
como uma espécie de espião, ﬂâneur, voyeur ou penetra. Ainda nas palavras de Renato Gomes,
referindo-se a si próprio em sua experiência: “...constituo-me tal qual um eu à deriva, que, embora
não solto no espaço e no tempo, inscreve-se no movimento da dança, entre o deslocar e o
estatelar.” (1994: 15).
Deslocamentos exigem escolhas e implicam surpresas; aﬁnal, por mais planejamento que
haja, o inesperado sempre surge; e, mais ainda, se estamos situados neste particular terreno da
produção humana que é a arte, cujas relações são muito estreitas, diversas e imbricadas quanto
aos mais variados planos da vida humana: espiritual, ética, moral, mundana, social, política,
econômica... Inclusive porque, para além de ser testemunho e legado cultural do ser humano, a
obra de arte traz em si as idiossincrasias e contradições dos tempos e contextos em que foi criada
e, por sua potência transtemporal, presentiﬁca-se a cada nova recepção e passa a revelar também
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aspectos deste particular momento em que é “posta em funcionamento” pelo seu leitor/público.
Algumas manifestações artísticas, ainda, em seu caráter transtemporal e multifacetado
como discurso/ representação, valem como terreno de luta política e humana por direitos; e aqui
nesta abordagem a literatura está obviamente em destaque. As relações entre a produção literária
e a ordem de valores (como já apontado) são inúmeras e multifacetadas: desde servindo a projetos
de dominância quanto os questionando e propondo novos paradigmas. Mas certo conjunto de
obras nesta linguagem artística, em suas especiﬁcidades e nas diversas relações que estabelece
com outros discursos circulantes nas esferas sociais (que traduzem interesses diversos, tanto
ideológicos quanto de classes), muitas vezes se vê reduzido ou diminuído em sua relevância, ao
dissociar-se de concepções hegemônicas interessadas na manutenção da “moral dominante” - do
status quo -, ou mesmo ao contrapor-se a estes valores. Precisamente neste último conjunto estão
as obras que nos interessarão e ocuparão nossas reﬂexões.
Nosso enfoque recai sobre obras que recebem constantemente 'adjetivações
reducionistas' a estigmatizá-las, como “literatura gay/ homossexual/ lésbica”. Tais rótulos
parecem ser usados para depreciar e disfarçar a importância objetiva de uma produção artística
que reﬂete sobre os desvãos e os interditos sociais, sobre olhares que revelam as “normas” e suas
arbitrariedades. Se aqui vamos pensar a literatura e o modo como as conﬁgurações familiares
(particularmente as homoparentais) nela aparecem, precisamos ter atentos os sentidos da “peçaleitor” que somos para fazer funcionar a engrenagem e perceber os tantos questionamentos
gerados a partir desse universo ﬁccional.
Podemos e devemos lembrar que em épocas distintas as relações estabelecidas entre os
artistas e o ﬁnanciamento/ status e a recepção de suas atividades se conﬁguraram em bases
diferentes, modiﬁcadas ao longo das transformações sociais e econômicas em cada tempo, lugar,
povo, cultura. Tomemos um breve recorte a partir dos séculos XVII e XVIII, quando imperava o
mecenato a eleger e sustentar os pintores, compositores, poetas... É relativamente fácil supor que
boa parte desses criadores buscava agradar quem lhes ﬁnanciava, mesmo quando enxergava
mazelas e injustiças. Mesmo assim, havia artistas que se contrapunham ao código moral
estabelecido e impunham reﬂexões incômodas. Mas tratava-se de outra ordem, o acesso às artes
era restrito demais à corte. Com a Revolução Francesa e a tomada de poder pelos burgueses,
começa o avanço avassalador do poder do capital, o império do mercado (iniciado já no sistema
mercantil convertido em capitalismo) transforma a vida do artista que, não mais dependendo da
sorte de um mecenas, passa a precisar se estabelecer no mercado e comercializar sua obra de arte.
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Seguindo esta linha de raciocínio e o ligeiro traçado temporal evocado, a literatura
romântica produzida pelos burgueses no século XIX (tanto no contexto europeu, quanto no da
colônia ultramarina, convenientemente “alçada a Reino Unido” ou, em seguida, transformada em
império “independente”) revela o projeto político-econômico moralista da família, do casamento
como um negócio que envolvia educar as mulheres para se manterem reprodutoras e guardiãs do
lar, ﬁéis aos seus senhores/ maridos, pois a prole precisaria ser legítima, para garantir a condição
de herdar os bens familiares.1
Em sua História da sexualidade (volume 1 - A Vontade de saber), Michel Foucault
principia pela retomada de parte do mesmo percurso aqui evocado, indicando-nos como
2

herdeiros e ainda suscetíveis de submissão à era vitoriana :
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A
família conjugal a conﬁsca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de
reproduzir. (...) O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo,
faz reinar a norma, detém a verdade (...) No espaço social, como no coração de cada
moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o
quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se (...). E se o estéril insiste, e se
mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as
sanções. (1997: 9-10)

E o discurso sobre o sexo vai ganhando contornos e regras: há lugares em que ele é
silenciado, mas em outros “o essencial é a multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio
campo do exercício do poder” (Foucault, 1997: 22). Então, por razões políticas, econômicas e até
técnicas, o sexo entra na ordem do dia, literalmente, pois ele precisa ser vigiado, prescrito no
funcionamento interessante à lógica das sociedades. A polícia, a medicina, a igreja, a educação
formal (escolas e universidades) e as leis vão gerir a vida e o sexo, para regular o estabelecido por
estas instâncias de poder como sendo o “bem comum”: taxa de natalidade e mortalidade;
expectativa de vida; nascimentos legítimos e ilegítimos e diversos outros aspectos que vão se
desdobrar (ao longo dos séculos XX e XXI) em índices de produtividade, IDH, qualidade de vida,
potencial de consumo... Assim resume Foucault:
Toda esta atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade,
há dois ou três séculos, não estaria ordenada em função de uma preocupação
1

Embora haja a dominante literatura folhetinesca e os romances para educar o público-leitor feminino aos valores da
ﬁdelidade (como na obra de José de Alencar); há as irônicas exceções. Um exemplo interessante é a obra Memórias
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicada em 1881. Apesar de inserir-se na sociedade (ter sido amigo
de Alencar e fundador da ABL), Machado era um “pária” para aquela burguesia (mulato, gago, epilético, criado pela
madrasta lavadeira). Cria em Cubas o personagem que ironiza o casamento burguês em todos os aspectos: tem uma
amante prostituta (Marcela), vive uma inteira trajetória de fracassos, sua relação mais duradoura é um adultério e
morre sem deixar descendentes.
2
A Era Vitoriana foi o período no qual a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra, no século XIX, de junho de
1837 a janeiro de 1901.
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elementar: assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir
a forma das relações sociais; em suma, proporcionar uma sexualidade
economicamente útil e politicamente conservadora? (1997: 37-38)

Neste cenário, a relação matrimonial e o modelo de família burguesa heterossexual,
formada pelo “casal legítimo, monogâmico, fértil”, se converte em norma rígida. E as instâncias
reguladoras de poder passam a questionar, perseguir e condenar os “desvios”: ou seja, as
sexualidades, os comportamentos ou desejos e as relações não férteis; não convencionais;
consideradas 'loucas, patológicas, pecadoras ou criminosas'.
Ao introduzirmos nesta discussão a voz do sociólogo francês Pierre Bourdieu, podemos
destacar a sua aﬁrmação, sobre o homoerotismo, de que esta é uma forma de sexualidade que se
opõe às estruturas do poder, dos jogos de relação de dominação e, sobretudo, da diferença binária
do sexo, porque é uma relação de livre troca igualitária, sem sobreposição de um ao outro (neste
sentido que vimos destacando dos papeis 'formatados em norma rígida' quanto ao modelo de
casal heterossexual “legítimo, monogâmico e fértil”):
No caso em que, como se dá nas relações homossexuais, a reciprocidade é
possível, os laços entre a sexualidade e o poder se desvelam de maneira
particularmente clara, e as posições e os papéis assumidos nas relações sexuais,
ativos ou passivos principalmente, mostram-se indissociáveis das relações
entre as condições sociais que determinam, ao mesmo tempo, sua possibilidade
e sua signiﬁcação. (1999: 31)

A homossexualidade parece esvaziar a relação de dominação a que ﬁcou presa a oposição
masculino/feminino, pois ela é um lugar de desvelamento/revelação de antagonismos
institucionalizados, de relações de poder predeterminadas. É uma sexualidade de fronteiras ou
sem fronteiras, que se desvincula da tradição (mesmo com ela diretamente se relacionando,
claro), para instaurar outro modo de se relacionar na vida, diverso das estruturas orgânicas
quando percebidas como puramente naturalizadas.
Estas ideias de Bourdieu ecoam a noção de Deleuze quanto à “posição marginal” da
homossexualidade como aquela que instaura “o espaço para desconstrução” da identidade de
sujeito e do encarceramento das relações de poder e dominância de gênero:
É do fundo de um novo estilo que a homossexualidade produz hoje enunciados
que não versam, e não devem versar sobre a própria homossexualidade. Caso se
tratasse de dizer “todos os homens são bichas”, isso não é de interesse algum, é
proposição nula que só diverte os débeis. Todavia, a posição marginal do
homossexual torna possível e necessário que exista algo a ser dito sobre o que
não é homossexualidade: “com os movimentos homossexuais, o conjunto dos
problemas sexuais dos homens apareceu”. (Deleuze, 2005: 353)

Assim, este verdadeiro 'personagem' - que segundo Foucault foi 'inventado' no século XIX - o
'homossexual' começa a produzir e agenciar desejos e enunciados que pulverizam as ﬁxações
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identitárias. Pode ser aqui lembrada e invocada a metáfora deleuziana do espaço liso, de onde
surgem as subjetividades transgressoras. A nomeada homossexualidade, então, se imiscui em
espaços lisos e porosos e se aﬁrma como uma alternativa possível de relacionamento(s) na
contramão do estabelecido. Mas como se trata de transgressão, insurge nos espaços marginais:
“... o afastamento geográﬁco, a procura de lugares diferentes, a inscrição em outros espaços é a
condição de uma reconstrução de si.” (ERIBON, 2008: 303)
2.

Minando de dentro: ou quando se evidencia o gênero como uma proliferação de
epifanias.

Se retomarmos as ideias de Foucault, mais uma vez, quanto à biopolítica, como uma
estratégia de controle dos corpos (sexo, gênero, desejo, práticas), ﬁca claro o quanto é
fundamental a este exercício de poder a ﬁxação identitária como mecanismo de classiﬁcação e
gerência sociopolítica e econômica, que se verte em todas as formas, inclusive tentando criar
“valores culturais” que são meras traduções da moral que se quer manter vigente. A ﬁlósofa e
professora espanhola Beatriz Preciado, cujo pensamento convidamos agora para esta discussão e
acompanharemos mais detalhadamente em seus desdobramentos, avança a partir de sua leitura da
biopolítica foucaultiana, ao pensar assim o sexo (o qual pode ser também substituído na sentença
que profere por 'gênero'):
O sexo é uma tecnologia de dominação heterossexual que reduz o corpo a zonas
erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder entre os gêneros
(feminino/ masculino) (...).
A natureza humana é um efeito da tecnologia sexual que reproduz nos corpos,
nos espaços e nos discursos a equação natureza = heterossexualidade. O sistema
heterossexual é um dispositivo social de produção de feminilidade e
masculinidade que opera por divisão e fragmentação do corpo: recorta órgãos e
gera zonas de alta intensidade sensitiva e motriz (visual, tátil, olfativa...) que
depois identiﬁca como centros naturais e anatômicos da diferença sexual.
(2014: 25)



Mas a identidade sexual, após se constatarem as armadilhas desta tecnologia biopolítica,

pode ser claramente compreendida não como uma expressão 'instintiva' e 'natural' desta verdade
'pré-discursiva' que se tenta atribuir à carne (aos genitais), mas sim como uma série de efeitos de
3

inserção e reinserção das práticas (e das performances) do gênero no corpo . Por isso, aqui,
escolhemos permitir que a própria literatura - objeto no qual adentraremos mais para pensar como
ele problematiza os enlaces (homo)parentais – nos fornece uma nova imagem e expressão para
melhor matizarmos o ﬂuido universo das identidades (ou identiﬁcações) de gênero e sexo: a
'epifania'.
3

Aqui ecoam ainda as ideias de Preciado (conferir 2014: 29).
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Se invocarmos a etimologia, trata-se de uma palavra de origem grega epiphainein e
signiﬁca manifestação ou aparição. A raiz da palavra (phainein) pode ser traduzida como mostrar,
fazer ou aparecer. É um vocábulo muito usado em sentido religioso, como sinônimo de uma
manifestação divina. No caso da literatura brasileira, em particular, é impossível desassociar o
termo epifania da escritura de Clarice Lispector, que fez deste um verdadeiro momento-chave
desencadeador de seu universo diegético. Assim, propomos pensar o gênero e o sexo como
verdadeiras epifanias do humano: momentos de revelação, de manifestação e revelação que
engendram grande carga signiﬁcativa, mas não cristalizam e podem se suceder ao longo da vida.
E se não vem diretamente de Clarice o primeiro fragmento literário destacado por nós, é
de sua família, de sua irmã. No romance No Exílio, no qual ﬁccionaliza a experiência de sua
família na fuga ao nazismo (na diáspora judaica), atravessando países até ﬁxar-se no Brasil, Elisa
Lispector é autora e matriz com a qual não podemos deixar de identiﬁcar (usando das ferramentas
legítimas da crítica biográﬁca) a personagem da ﬁlha mais velha, Lizza. É entre esta e o pai
(Pinkhas) que se estabelece o seguinte diálogo:
- Lizza, não se pode viver só a vida inteira. Você não é mais criança, é uma moça
culta. Ouça-me. Ainda hesitou um pouco, depois prosseguiu. – Sei de um jovem
que se interessa por você. Falaram-me nisso, encontrei-o ontem, por acaso,
arrematou. E, como visse conturbado o semblante da ﬁlha, ajuntou com
severidade:
- Lizza, as meninas estão crescidas. É tempo de pensar nelas.
- Case-as, pois, respondeu serenamente. Que não esperem por mim. Talvez,
mesmo, nunca me case, concluiu desviando o olhar. O sofrimento do pai lhe
doía, doía-lhe a própria impossibilidade de aquiescer. (...) – Nem todas as
famílias são iguais, nem toda gente pode viver do mesmo modo. (...) Cada qual
deve seguir o seu destino, viver a própria vida. (1971: 154-155, grifos nossos)

A cena bem ilustra a ﬁlha primogênita que não segue a regra estabelecida: o desejo de
casar-se. E é 'preciso' que ela o faça, até para que as irmãs mais novas possam casar. Tem-se um
exemplo extremo, em que até a hierarquia e sequência de formação de famílias heteronormativas
precisa-se seguir (o pai destaca isso “com severidade”). Há “um jovem que se interessa” por ela,
mas Lizza instaura a ﬁssura no sistema ao questionar e especular que talvez nunca se case. Até
ressente-se da “própria impossibilidade de aquiescer”, mas é lúcida e instaura a dissidência pela
aﬁrmação (que nos parece óbvia, a despeito de a norma querê-la condenar) da liberdade de cada
indivíduo para seguir seu caminho e, ainda mais, de que “nem todas as famílias são iguais”,
porque nem todos podem viver do mesmo modo.
E se apenas, por não desejar casar-se, a personagem Lizza já sente alguma dor,
imaginemos o grau de ruptura instaurado pelo vínculo estabelecido entre pessoas do mesmo sexo:
de início já se questiona, nesta ligação, a 'essencialidade' heterossexual da procriação e a
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manutenção da propriedade privada burguesa pela descendência 'legítima'.
E, se inseridos nesta discussão, os espaços institucionais da educação (escola,
universidade), constata-se que, muitas vezes, ao invés de se constituírem espaços de reﬂexão
sobre a injúria e as “armadilhas” da sociedade, acabam reproduzindo o papel de instituições
controladoras (polícia, hospital, igreja, Estado...) e viram palco da injúria. Didier Eribon alude a
esta questão em seu livro Reﬂexões sobre a questão gay, logo no capítulo inicial, muito bem
intitulado de “O choque da injúria”:
“Viado nojento” (“sapata nojenta”) não são simples palavras lançadas en
passant. São agressões verbais que marcam a consciência. São traumatismos
sentidos de modo mais ou menos violento no instante, mas que se inscrevem na
memória e no corpo (pois a timidez, o constrangimento, a vergonha são atitudes
corporais produzidas pela hostilidade do mundo exterior). E uma das
consequências da injúria é moldar a relação com os outros e com o mundo. E,
por conseguinte, moldar a personalidade, a subjetividade, o próprio ser de um
indivíduo. (2008: 27)



A violência dessas agressões verbais revela muito do pavor e do desespero que a

contestação aos papeis e scripts estabelecidos representa. A hipótese repressiva de Foucault é
retomada nesse excerto de Eribon e, caso adicionemos aqui as reﬂexões de Beatriz Preciado,
podemos observar este corpo sexuado e gendrado como um texto, que compõe o sistema de
escritura sexo/ gênero:
O sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O corpo é um texto
socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como
história da produção-reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam,
outros ﬁcam elípticos e outros são sistematicamente eliminados ou riscados. A
(hetero)sexualidade, longe de surgir espontaneamente de cada corpo recémnascido, deve se inscrever ou se reinstruir através de operações constantes de
repetição e recitação dos códigos (masculino e feminino) socialmente
investidos como naturais. (2014: 26)

Preciado denuncia com muita argúcia o quão arbitrário é o sistema social de
engendramento do sexo, do gênero, das prisões que inﬂige ao corpo. E a operação de identiﬁcação
com as noções de sistema de escritura e texto são muito fecundas para o diálogo que estamos
estabelecendo entre a literatura e o terreno político-social das formações familiares. Seguindo sua
proposição demolidora, sua estratégia de implosão das prisões, Preciado elabora a noção da
contrassexualidade, cuja tarefa é identiﬁcar os espaços considerados errôneos (“as falhas da
estrutura do texto”) e reforçar o poder dos desvios e derivações com relação ao sistema
“heterocentrado”. É preciso, portanto, “sacudir as tecnologias da escritura do sexo e do gênero,
assim como suas instituições” (2014: 27). Ao se modiﬁcarem as posições de enunciação, ou seja,
ao experimentar e evidenciar as 'epifanias do sexo, de gênero e do corpo', é produzido ruído
necessário para desestabilizar o cristalizado edifício das identidades ﬁxadas.
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Discutindo o pós-humano e o caráter 'prostético' de invenção e fabricação dos corpos
(cujo gênero se conﬁgura efetivamente na materialidade dos corpos, no entanto esta
materialidade é cada dia mais resultado de próteses, tecnologias, modiﬁcações estéticas ou
funcionais), Beatriz Preciado revela o quanto há tanto de orgânico quanto de tecnologia na
fabricação sexual dos corpos: próteses de silicone, maquiagens, adereços, atividades físicas para
moldar músculos... Vem, então, a proposição da contrassexualidade, para reivindicar “a
compreensão do sexo e do gênero como cibertecnologias complexas do corpo” (2014: 40). E,
invocando a teórica feminista Donna Haraway, propõe-se “uma queerização urgente da
'natureza'” (2014: 40).
Precisamos dar um pequeno passo atrás, para trazer à baila o termo queer: em sua origem a
expressão traz carga ofensiva para designar 'estranho' ou 'esquisito' em relação a um
homossexual; reapropriada pela teoria de gênero ligada às correntes de estudos gays e pósidentidade, revela a força política de uma citação descontextualizada de um insulto homofóbico e
da inversão de posições de enunciação hegemônicas que este provoca e é assimilada como
subversão e auto-deﬁnição, não mais como ofensa.
David Halperin, em seu Saint Foucault: towards a gay hagiography (conf. 1995: 86),
apropriando-se do termo 'queer', propõe a expressão 'queer práxis' para designar a transformação
de certas técnicas de dominação em 'técnicas de si', as quais poderíamos entender como modos de
construção de identidade que instauram lugares de resistência à dominação. Entre as principais
metas do Manifesto Contrassexual, de Beatriz Preciado, está justamente “aprender a subverter os
órgãos sexuais e suas reações biopolíticas” (2014: 59). Através de uma operação nomeada de
“inversão-investidura”, desloca-se a força da performatividade do código heterocentrado e se
provoca “uma per-versão, uma reviravolta na produção habitual dos efeitos da atividade sexual”
(2014: 60).
Para desterritorializar e descolonizar o sexo, o corpo e o gênero, a contrassexualidade
aponta para “práticas contrassexuais como possibilidades de uma deriva radical em relação ao
sistema sexo/ gênero dominante” (2014: 31), uma fundamental delas é a 'erotização do ânus':
banido da lógica erótica heteronormativa, pois é o lugar comum de todo corpo (independente de
genitália e binarismo), além de ser centro erógeno, é identiﬁcado como zona de passividade e
produtor – ao mesmo tempo - de excitação, prazer e de excreção:
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O trabalho do ânus não é destinado à reprodução nem está baseado numa
relação romântica. Ele gera benefícios que não podem ser medidos dentro de
uma economia heterocentrada. Pelo ânus, o sistema tradicional da
representação sexo/ gênero vai à merda. (2014: 32)

É, pois, esta parte comum a todos os corpos um lugar 'revolucionário' em essência: sempre
que invocado em uma conversa, sempre que protagonista de prazer ou excitação, desestabiliza as
'etiquetas' e a norma dos 'bons costumes'. É exatamente esta potência que a escritora paulista
Hilda Hilst reconhece ao enunciar seus questionamentos metafísicos, na novela A Obscena
senhora D.:
Ai, Senhor, tu tens igual a nós o fétido buraco? Escondido atrás mas quantas
vezes pensado, escondido atrás, todo espremido, humilde mas demolidor de
vaidades, impossível ao homem se pensar espirro do divino tendo esse luxo
atrás (...), trejeitos, cabeleiras, mas o buraco ali, pensaste nisso? Ó buraco, estás
aí também no teu Senhor? Há muito que se louva o todo espremido. Estás
destronado, quem sabe, Senhor, em favor desse buraco? (1993: 54)

Humilde e demolidor de vaidades, o ânus é o denominador comum de todos os seres
humanos e destes com o divino. A lucidez destas declarações faz da personagem uma 'louca' de
tão lúcida, proscrita do bom convívio social hipócrita. E também banidos do convívio social se
veem outros dois personagens de Hilst, em Rútilo Nada, outra de suas densas e provocativas
criações na qual se estabelece uma trágica família destoante dos moldes heteronormativos.
Lucius Kod é o jornalista de 35 anos (ﬁlho de um banqueiro bem sucedido) que se descobre
apaixonado por Lucas, namorado de sua ﬁlha. Enredo trágico (a própria autora invoca na
narrativa um costume da clássica cidade grega de Cartago, em que sogro e genro não se podiam
separar) que desnuda o quanto o comportamento moralista heteronormativo reage e condena
qualquer desvio a suas normas. Lucius é agredido pelo pai. Assim explode a reação do banqueiro
ao envolvimento afetivo do ﬁlho com o namorado da neta:
(...) então anos de decência e de luta por água abaixo e eu um banqueiro, com
que cara você acha que eu vou aparecer diante de meus amigos, ou você
imagina que ninguém sabia, crápula, canalha, tua sórdida ligação, e esse
moleque bonito era o namoradinho da minha neta (...). gosta de cu seu canalha?
gosta de merda? fez-se também de mulherzinha com o moço machão? (1993:
14- 15)

Saliente-se que este mesmo banqueiro beija os lábios do “moleque bonito” Lucas, quando
vai conferir o 'serviço de espancamento' que manda seus capangas executarem e em decorrência
do qual o rapaz acaba por morrer. É verbalizada por Lucas a “dor de não ter sido igual a todos”
(1993: 24 - volta a ﬁgura da injúria e da agressão já mencionada por Eribon) e resta a Lucius o
desencanto de reconhecer-se, mas ser proscrito, e o desencaixe na identiﬁcação binária,
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estereotipada: “Eu não sou o que sou, ﬁco me repetindo, nem fêmea alguma e macho muito menos
me colocaram aqui neste tempo onde estou, tempo desordenado, avessos de um rumo (...)”.
(1993: 21).
Toda deﬁnição é uma limitação, impede as sucessivas epifanias/ revelações do ser em
suas relações com seu corpo/ gênero/ sexo e suas práticas de afeto. E cabe aos educadores, aos
educandos e aos artistas/escritores não alinhados à literatura que representa o status quo
questionarem esses limites, expandirem seus alcances.
E se pensamos em o quanto a simples existência de comportamentos e a produção de
desejos que não seguem, que questionam ou contrariam a norma causam de desestabilizações na
ordem social, imagine-se o que causa uma família como a que cria e propõe o ﬁccionista,
dramaturgo, ator e desenhista argentino Raul Botana (o qual assinava sob o pseudônimo Copi) ao
criar obras como: L'Homosexual ou La difﬁculté de s'exprimer (ou O Homossexual ou a
diﬁculdade de expressar-se), em que a personagem Irina - espécie de protagonista e centro
dramático - é uma transexual ﬁlha de outra transexual que é, na verdade, sua mãe, e também é
seu/sua amante e nada tem de parentesco sanguíneo com ela...
GARBO: Onde conheceste madame Simpson, Irina?
IRINA: No Egito.
GARBO: Ela realmente tem algum grau de parentesco contigo?
IRINA: Não.
GARBO: Por que tu estás com ela? Ela decidiu por ela mesma ser tua mãe e tu
aceitaste sem pestanejar?
IRINA: Sim. (1984: 71-72, tradução nossa do original francês)

E há muito mais. Recuperemos um pouco desta dramaturgia. São cinco personagens:
além de Irina e sua mãe (Madame Simpson); Madame Garbo (professora de piano e amante de
Irina; também transexual, tem um pênis), o oﬁcial Garbenko (marido desta) e o general
Pouchkine. O cenário é a Sibéria. Irina é o centro em torno da qual gravitam todas as relações e as
outras personagens.
Irina está grávida, não se sabe de quem: ora ela aﬁrma ser de sua mãe (Madame Simpson),
ora de Madame Garbo (sua amante e professora de piano), ora de um travesti “pequeno e louro”
com quem fornica nos banheiros da estação de trem, ora do oﬁcial Garbenko... Mas Irina “defeca”
o bebê. Sim, ela o aborta pelas vias fecais (provavelmente por onde recebe esperma, sendo uma
homossexual/ transexual de homem para mulher).
Em trecho de diálogo em que Madame Garbo questiona Irina sobre a sua decisão pela
mudança de sexo, constatamos como ecoa nossa proposição do gênero como epifania.
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Recuperemos um pouco desta dramaturgia. São cinco personagens: além de Irina e sua mãe
(Madame Simpson); Madame Garbo (professora de piano e amante de Irina; também transexual,
tem um pênis), o oﬁcial Garbenko (marido desta) e o general Pouchkine. O cenário é a Sibéria.
Irina é o centro em torno da qual gravitam todas as relações e as outras personagens.
Irina está grávida, não se sabe de quem: ora ela aﬁrma ser de sua mãe (Madame Simpson),
ora de Madame Garbo (sua amante e professora de piano), ora de um travesti “pequeno e louro”
com quem fornica nos banheiros da estação de trem, ora do oﬁcial Garbenko... Mas Irina “defeca”
o bebê. Sim, ela o aborta pelas vias fecais (provavelmente por onde recebe esperma, sendo uma
homossexual/ transexual de homem para mulher).
Em trecho de diálogo em que Madame Garbo questiona Irina sobre a sua decisão pela
mudança de sexo, constatamos como ecoa nossa proposição do gênero como epifania e, também,

GARBO: Por que mudaste de sexo?
IRINA: Eu já tinha começado.
GARBO: Mas tu tinhas apenas colocado seios. No início, não querias mudar de
sexo.
IRINA: Mas depois eu quis mudar de sexo.
GARBO: Por quê?
IRINA: Eu já tinha começado.
GARBO: Por que tu quiseste pôr seios?
IRINA: Eu queria ter seios.
GARBO: E tu não querias mudar de sexo.
IRINA: Não.
GARBO: Então, foi depois de conhecer madame Simpson que tu quiseste
mudar de sexo. Foi madame Simpson quem te pediu para mudar de sexo?
IRINA: Não.
GARBO: Foi o tio Pierre?
IRINA: Não.
GARBO: E quem foi?
IRINA: Ninguém. Eu mesma quis mudar de sexo. Ninguém me sugeriu isso.
GARBO: Tu me disseste que no começo não querias mudar de sexo. Tu só
querias pôr seios. Só depois de conhecer madame Simpson e tio Pierre foi que
quiseste mudar de sexo. Por quê?
IRINA: Não sei.
GARBO: Deve haver uma razão. Tente achá-la. Por quê?
IRINA: Eu queria mudar de sexo.
GARBO: Tu querias ter um sexo de mulher em vez de um sexo de homem?
IRINA: Sim, foi isso.
GARBO: Mas, por quê?
IRINA: Porque eu queria. (1998: 83-86, tradução nossa)

Voltando ao enredo da peça e à ideia de reprodução, Madame Garbo também teve um bebê, em
seu passado. Era uma mulher e tem um ﬁlho que rejeita e mata. Como castigo, seu pai a
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faz receber o implante de um pênis e ela se torna mais uma transexual desta galeria de Copi. Seu
marido, o oﬁcial Garbenko, a ama mesmo assim, mas é muito compreensivo (apesar de também
ser amante de Irina), quando Madame Garbo resolve admitir sua paixão por Irina e pede a ele
ajuda para fugir com sua amada para a China. Vale salientar que a mãe de Irina (Madame
Simpson) irá junto... Por ﬁm, tudo é apresentado com um humor aﬁnado e que não perde ritmo.
Irina, porém, encerra a peça cortando a própria língua: talvez para ilustrar a diﬁculdade de
expressar o que é toda esta liberdade de poder se construir a tecnologia do corpo contrassexual
conforme suas epifanias. Destaque-se ser uma dramaturgia de 1971 que põe em cena literalmente
muito do que irá teorizar nos anos dois mil a ﬁlósofa Beatriz Preciado.
Copi nasceu em Buenos Aires em 1939, ﬁlho de uma família ligada ao jornalismo, à
política e às artes. Seu avô materno era Natalio Botana, fundador e diretor do Diário Crítica,
lendário jornal a sedimentar a cultura e a arte portenhas. A avó materna era Salvadora Medina
Onrúbia, já mãe solteira de um ﬁlho quando se casa com Natalio, dramaturga, envolvida em casos
fortuitos de lesbianismo. Dela vem o apelido com que o neto se tornaria conhecido. Aliás,
apelidava todos os ﬁlhos e netos para evitar que fossem enfeitiçados. O pai de Copi, Raul
Taborda, era jornalista e artista plástico. Durante a ditadura peronista, opôs-se radicalmente ao
general Perón e toda a família acabou por precisar se exilar. Copi chegou a Paris com 16 anos de
idade, onde se ﬁxou até morrer em 1987, em decorrência da Aids. Convenhamos: também não se
tratava de uma família muito convencional a deste escritor, que tinha o hábito de nomear diversos
de seus personagens com seu próprio apelido, o que aponta para o extremo grau de
ﬁccionalização de si que praticava.
Suas criações envolvem frequentemente a quebra de paradigmas e fronteiras; suas
personagens podem ser gays, lésbicas, heterossexuais, animais... Travestir-se, cambiar-se é a
operação fundamental em sua galeria de criaturas; como ele próprio atuando. Em várias
entrevistas era questionado sobre sua (homo)sexualidade e respondia que esta não era uma
“condição forçosa” e muito menos que moldava sua visão de mundo; também respondeu
ironicamente quando inquirido sobre se quis ter ﬁlhos:
Después están los hijos de todo el mundo, son hijos mios; no tengo una
frustración de paternidad, al contrario, pienso que los hijos de mis amigos (...)
son muy amigos mios y de alguna manera más que sus padres; de cierto modo,
en algún nível argentino sería 'la tia Marica', eso existe... eso existe. (in:
TCHERKASKI, 1998: 44)

Além de transgressor em sua obra, dava declarações provocativas nas entrevistas: invocava a
urgência da questão feminina na Argentina (país de larga tradição patriarcal machista); aﬁrmava o
quanto adorava fazer-se de travesti no teatro (encantava-se de atuar em trajes
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femininos; mas também ao travestir-se em animal) e, ainda, ao aﬁrmar que as travestis é que se
vestiam como mulheres (nos anos 1970 e 1980) e que ser mulher não era simplesmente ter “um
par de tetas” ou uma vagina (genitais normatizados como femininos); pois isso ele também tinha.
São tão-somente zonas erógenas e o sexo está para além das prisões ﬁxas das identidades
normativas e dos genitais assim compreendidos.
Talvez por este ambiente de maior liberdade, sempre o clã familiar criado por Copi
desempenha seus papeis e as relações sob a inﬂexão das epifanias de gênero e sem restrição
alguma. No romance La Guerre des Pédés (ou A Guerra dos Pederastas), a idealização de uma
família perfeita é proposta: a Brigada Interespacial Homossexual é um grupo ativista gay que
procura melhor rumo para a sociedade. Para tanto, encontra o personagem Copi e o convence de
que ele precisa procriar com outra personagem: uma brasileira do Amazonas, hermafrodita
perfeita, chamada Conceição do Mundo (nome literalmente simbólico: a concebedora do Mundo,
do novo mundo a vir). E se pergunta o personagem Copi, sob a ironia mordaz do autor: “Que
espécie de ﬁlho poderei ter, eu, pobre homossexual que jamais sonhei em me reproduzir?” (1982:
148 – tradução nossa do original francês). Mas este personagem será “o primeiro herói gay sobre
a Lua” (1982: 159), justamente por principiar um novo mundo.
Do enlace entre Copi e Conceição do Mundo nascerá o primeiro “Homossexual sapiens”
e irão povoar a lua a partir deste primevo clã de peculiares novos “Adão e Eva”, pois a terra já não
parece mais ter cura de sua doente sociedade heterossexista hipócrita, falso moralista e
castradora. O chefe da Brigada Homossexual, ﬁncada a bandeira gay na lua, sentencia esta
criação de um novo mundo possível, muito melhor e mais liberto: “- Sei que levaremos muito,
muito tempo para compreender, mas de agora em diante nós nos encontramos na realidade do
Universo e não naquela da nossa Terra; nós estamos na Utopia, Copi! (1982: 167). E a utopia é o
pleno exercício de existir em liberdade.
3.

Das vias abertas às permanentes inconclusões

Se relembrarmos a declaração da personagem Lucius Kod, (de Hilda Hilst, citada
anteriormente), quando se diz “nem fêmea nem macho”, mas um ser complexo colocado em um
“tempo desordenado”, como “avessos de um rumo” (1993: 21), não podemos evitar o
apontamento consciente de que algo está errado nesta ordem que desrespeita os seres em sua
potência.
Muito precisamente toca neste mesmo ponto Alberto Manguel:
Todo grupo que é objeto de preconceito tem isto a dizer: somos a língua em que
somos falados, somos as imagens em que somos reconhecidos, somos a história
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que somos condenados a lembrar porque fomos barrados de um papel ativo no
presente. Mas somos também a língua em que questionamos essas
pressuposições, as imagens com que invalidamos os estereótipos. E somos
também o tempo em que vivemos, um tempo de que não podemos nos
ausentar. Temos uma existência própria, e não estamos mais dispostos a
permanecer imaginários. (2000: 35)

O objeto artístico é transtemporal (inscreve-se em seu contexto de produção, mas torna-se
“presentiﬁcável” a cada nova fruição) e acorda o leitor ou o público da anestesia, para fazê-lo
despertar e reconhecer que seu papel social é, também, crítico e político, ao fazer sua “leitura a
contrapelo”. As obras e as vozes de seus criadores aqui trazidas à cena revelam a mesma
urgência: desmascarar a norma instituída e a falácia que representa um estereótipo único e
pasteurizado de parentalidade. Instauram-se, pois, nestes universos artísticos, novos e melhores
“mundos possíveis” para seres que são humanos e “pós-humanos” e querem simplesmente ser,
exercer-se e viver.
A utopia proposta por estes escritores e pensadores (e por nós) é o pleno exercício
de existir em liberdade: algo que só um espaço que respeite e possibilite o pleno trânsito da
diversidade de identidades de sexo e gênero pode permitir. Eis o real objetivo que deve efetivar
uma instituição educacional, para inserir o ser de modo verdadeiramente humano na vida social.
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Por que queer? Uma breve revisão do termo
Palavras-chave: queer, Teoria queer, LGBT, ativismo
Francine Natasha Alves de Oliveira

Resumo: Quando lemos sobre diversidade sexual ou temas LGBT, eventualmente vamos nos
deparar com o termo “queer”. Pode ser até que passemos a usá-lo sem entender bem seu
signiﬁcado, não raro adotando-o como sinônimo da sigla LGBT propriamente dita. No entanto,
não há uma deﬁnição especíﬁca para “queer” e uma busca por seu sentido é, além de complexa,
paradoxal. Este artigo pretende abordar parte da trajetória do termo, a ﬁm de expor algumas das
polêmicas que perduram até os dias atuais e como é possível fomentar o debate acerca da Teoria
Queer com base em suas tensões e contradições.

Abstract: When we are reading about sexual diversity or LGBT themes, we will eventually come
across the term “queer”. We might even begin to use it without properly understanding its
meaning, often adopting it as a synonym for LGBT itself. However, there is no speciﬁc deﬁnition
for “queer”, and a search for its sense is, besides complex, paradoxical. This essay intends to
approach part of the term's trajectory, aiming to expose some of the controversy that linger until
nowadays, and how it is possible to foment the debate around Queer Theory based on its tensions
and contradictions.
1.

Introdução
Entre os próprios estudiosos da Teoria Queer é possível notar que “queer” adquire

signiﬁcados diferentes em textos diferentes, de acordo com a percepção de cada pesquisador. Não
raro, um autor questiona o uso do termo por outro, seja por adotar uma concepção limitada demais
ou abrangente demais.
A trajetória de “queer”, como ocorre com um grande número de palavras, é repleta de
variações, causadas por apropriações e novos usos que, repetidos em um contexto, acabaram por
se disseminar.
Segundo o Roget's 21st Century Thesaurus, a palavra “queer” é originária de um dialeto
escocês, e seu primeiro registro data do século XVI, para se referir a algo estranho, peculiar ou
excêntrico. Essa palavra teria vindo do germânico, “quer”, que signiﬁca “oblíquo” (MONTERO
apud GOLDMAN, 1996, p. 172).
Usada pejorativamente como adjetivo no ﬁm do século XIX para denotar desvio sexual
ou perversão, seu uso como termo derrogatório para se referir a homossexuais efeminados se
tornou mais amplo no início do século XX (ROGET'S 21ST CENTURY THESAURUS).
Na segunda metade dos anos 1980, o rótulo “queer” começou a ser reapropriado para ﬁns
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de auto-identiﬁcação entre membros da comunidade LGBT, tendo sido mais tarde adotado pelo
movimento norte-americano Queer Nation.
A palavra “gay”, hoje comumente utilizada para designar homens homossexuais, passou
por trajetória semelhante, mudando de signiﬁcado ao longo da história. A princípio sem
conotações sexuais, “gay” era o adjetivo usado para descrever a pessoa alegre e espontânea.
Contudo, no século XVII, passou a denotar “imoralidade” e a identiﬁcar pessoas sem
responsabilidades, inconsequentes. Já no século XIX, a mesma palavra foi usada para designar
prostitutas e/ou homens promíscuos (JAGOSE, 1996). Somente na década de 1930 era o termo de
escolha para se referir a homossexuais, tendo sido apropriado pelos próprios nos anos 60
(OXFORD DICTIONARIES).
Esses processos nos mostram como a linguagem é mutável, moldando-se e adaptando-se
de acordo com contextos sociais, culturais e históricos, nos quais algumas palavras se tornarão
mais populares que outras previamente recorrentes.
Sendo assim, “queer”, outrora degradante, passaria então a ser usado para marcar uma
“política da diferença” (JAGOSE, 1996, p. 76), mudança inﬂuenciada pelo pensamento pósestruturalista ao desconstruir a identidade como elemento ﬁxo e coerente. Em vez de se
apresentar como uma unidade, o sujeito se torna fragmentado, culturalmente construído e não
essencial.
Muitos grupos e pesquisadores que se autodenominaram “queer”, porém, foram
criticados por apresentarem interesses políticos de classe-média, masculinos, brancos e com base
em valores heteronormativos e liberais (SULLIVAN, 2003).
Como veremos, o que acontece com aqueles que se auto-identiﬁcam como “queer”, como
é o caso de qualquer outro grupo, é que, ao abranger uma ampla gama de pessoas que nem sempre
partilham das mesmas crenças ideológicas, surgirão conﬂitos e rupturas internas.
2.

Inﬂuências teóricas
O pós-estruturalismo, inﬂuenciado pelas postulações do linguista Ferdinand de Saussure

que encaram a língua como um sistema de diferenças no qual as palavras não apresentam um
signiﬁcado ﬁxo, busca expor como discursos, construídos socialmente, são por vezes
naturalizados e encarados como verdades. Saussure (apud JAGOSE, op. cit.) irá nos chamar a
atenção para como nossas noções, aparentemente incontestáveis, de “privado”, “pessoal” e “eu
interior” são constituídas pela linguagem, que constrói a realidade social.
Roland Barthes, por sua vez, argumenta sobre como nosso entendimento de nós mesmos
como sujeitos coerentes e uniﬁcados é, na verdade, o efeito de códigos de representação usados
para descrever o eu e pelos quais a identidade em si é compreendida (JAGOSE, op. cit.), ou seja,
“o sujeito é apenas um efeito de linguagem” (BARTHES, 2003, p.92). De acordo com o autor, a
subjetividade é construída mitologicamente na medida em que o indivíduo narra a si mesmo
(idem, ibid.).
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Foi crucial, também, o trabalho realizado por Foucault, que se encontra na posição de
precursor da mudança de paradigmas com que as sexualidades passaram a ser encaradas
(CASCAIS, 2011). Ao desnaturalizar a heterossexualidade e explica-la como um produto
discursivo, efeito de redes de poder, Foucault (1998) torna possível a desconstrução do modelo
heterossexual como base comparativa para a determinação do homossexual como “anormal”. O
pesquisador demonstra, ainda, como uma prática sexual (entre pessoas de um mesmo gênero) se
tornou um indício comportamental deﬁnidor da identidade homossexual, então
institucionalizada por discursos médico-cientíﬁcos (ibid.).
Essa institucionalização serviu, nos anos 1950, aos primeiros grupos ativistas pelos
direitos dos homossexuais, como o Mattachine Society, que adotavam o discurso médico para se
colocarem como vítimas de uma doença ou distúrbio que os fazia apresentar aquele
comportamento, reforçando que a homossexualidade não era uma escolha, nem algo de que
tinham orgulho (SULLIVAN, 2003). Chamados de “movimento homóﬁlo”, esses grupos
buscavam a aceitação social e a inclusão por meio do apagamento de suas diferenças, ao
defenderem que o privado (a sexualidade) devia ser separado do público, uma vez que apenas seu
comportamento sexual os diferenciava do sujeito “normal”. Esses movimentos perderam força
com a efervescência da liberação sexual experienciada a partir dos anos 1960, que abriu caminho
para se debater o sexo mais abertamente. A popularização do trabalho de Foucault nos anos 1980
foi também deﬁnitiva, por trazer a sexualidade a partir de uma perspectiva questionadora,
inﬂuenciando amplamente as ideias de ativistas gays e lésbicas da época críticos do
estabelecimento de uma identidade homossexual essencializada (SULLIVAN, ibid.).
O “queer”, por sua vez, evidencia como as identidades são marcadas pela diferença,
sendo categorias mediadas e não naturais. Tal percepção vai de encontro às ideias difundidas por
grande parte dos movimentos a favor dos homossexuais que, na medida em que ganharam
visibilidade, estabeleceram-se como comunidades e se voltaram para lutas especíﬁcas como a
garantia de direitos civis. No ﬁm da década de 1970, a consolidação de um movimento
homossexual mainstream acabou por repetir os processos de centralização e marginalização que
antes foi responsável pela exclusão do próprio homossexual como minoria (JAGOSE, 1996).
Com um modelo determinado das identidades gay e lésbica, a representação possível da
comunidade homossexual como visível e estabilizada resultou também na exclusão de “outras
populações eróticas” que não se encaixavam no referido modelo (JAGOSE, op. cit., p. 71) – como
bissexuais, fetichistas, pessoas não praticantes de monogamia, entre outros. Essas pessoas se
sentiam frustradas por terem de se sujeitar a um modelo de ativismo que presumia a preferência
sexual como um aspecto identitário ﬁxo e que se sobressaía a outros, determinando uma série de
outros elementos que reforçam a lógica de inteligibilidade cultural heterossexista, em vez de
desaﬁá-la (SEDGWICK, 1993), indo de acordo com um senso comum de identidade sexual. Esse
senso a encara como uma identidade unitária, que inclui uma série de elementos baseados na
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percepção de que “masculino” e “feminino” são polos opostos, bem como “homossexual” e
“heterossexual”, alguns deles enumerados pela autora Eve K. Sedgwick:
seu sexo biológico (por exemplo, cromossômico), masculino ou feminino;
sua atribuição de gênero auto-percebida (presumivelmente a mesma que seu sexo biológico);
a preponderância de seus traços de personalidade e aparência, masculina ou feminina
(presumivelmente correspondente a seu sexo e gênero);
o sexo biológico do parceiro que você prefere;
a atribuição de gênero do parceiro que você prefere (presumivelmente a mesma que seu sexo
biológico);
a masculinidade ou feminilidade do parceiro que você prefere (supostamente o oposto da sua
própria);
sua auto-percepção como gay ou hétero (supostamente que corresponda ao sexo do parceiro que
você prefere ser o igual ou oposto ao seu);
a auto-percepção do parceiro que você prefere como gay ou hétero (supostamente a mesma que a
sua);
sua escolha de procriação (supostamente sim caso hétero, não caso gay);
o(s) ato(s) sexual(is) de sua preferência (supostamente insertivo se você é macho ou masculino,
receptivo se você é fêmea ou feminina);
seus órgãos sexuais mais erotizados (supostamente correspondentes às capacidades procriativas
de seu sexo e à sua designação insertiva/receptiva);
suas fantasias sexuais (supostamente que sejam altamente congruentes com sua prática sexual,
porém mais fortes em intensidade);
seu principal loco de laços emocionais (supostamente que resida no parceiro sexual de sua
preferência);
seu prazer em ter poder em relações sexuais (supostamente baixo se você for fêmea ou feminina,
alto se você for macho ou masculino);
as pessoas de quem você aprende sobre seu próprio gênero e sexo (supostamente que
correspondam a você mesmo em ambos os aspectos);
sua comunidade de identiﬁcação cultural e política (supostamente que corresponda à sua
própria identidade) (1993, p. 7).

A listagem apresentada por Sedgwick é sintomática de como a sociedade encara uma
identidade como determinante de uma série de comportamentos, utilizando-se de uma lógica
presumida e responsável por impor essas expectativas “sexuais” – estabelecidas a partir da
aplicação de uma única palavra a designar uma identidade.

3.

“We're here! We're Queer! Get used to it!”
Em junho de 1990, um manifesto foi distribuído na Parada Gay de Nova Iorque, intitulado

Queers Read This (“Queers leiam isto”). Publicado anonimamente, a autoria era atribuída apenas
a “Queers”, tendo sido reivindicada pelo grupo Queer Nation, um movimento sem liderança que
se espalhou por diversas capitais dos Estados Unidos ainda na década de 1990.
O texto expunha a frustração e indignação daqueles indivíduos que se autodenominavam
Queer em relação à crescente violência contra a comunidade LGBT e o preconceito disseminado
tanto de forma clara como velada. Ao buscar chamar a atenção para os padrões sociais baseados
na perspectiva heterossexual, o panﬂeto coloca que a exclusão e o ódio, operando em diferentes
níveis, acabam por incentivar um senso de autodesprezo entre os próprios sujeitos queer: “[Ser
queer] Signiﬁca todos os dias lutar contra a opressão; homofobia, racismo, misoginia, a
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intolerância de hipócritas religiosos e o próprio ódio por nós mesmos. (Somos cuidadosamente
ensinados a nos odiarmos.)” (QUEER NATION, 1990, p. 1 – tradução minha).
A omissão de algumas instituições como a escola e o governo, que silenciosamente
aceitam a exclusão e a desqualiﬁcação das minorias são formas de violência simbólicas
responsáveis por minar as liberdades individuais e por levar queers (e outros sujeitos
considerados diferentes) a viverem seus dias tomados por sentimento de insegurança e medo.
Com a falta de legislações que garantam a igualdade de direitos entre todos, o Estado sanciona a
discriminação e permite que membros de minorias sejam destratados, torturados, violentados,
rejeitados como sujeitos por instituições (policiais, militares, até mesmo médicas).
O movimento Queer Nation se tornou conhecido por suas ações diretas e pelo
enfrentamento da rejeição da sociedade com assertividade, usando slogans como “We're here!
We're Queer! Get used to it!” [“Estamos aqui! Somos Queer! Acostumem-se!”]. Defendendo a
estratégia de “sair do armário” e se tornar visível, ainda que pela imposição, o grupo se colocava
ainda contra a ideia, por vezes difundida pelos próprios ativistas homossexuais, de que a
respeitabilidade só seria conquistada por meio da discrição e da adequação ao “mundo
heterossexual” (QUEER NATION, op. cit., p. 8). O discurso do movimento baseia-se em
demandar da sociedade, ativamente, que os direitos civis básicos de indivíduos queer sejam
respeitados sem que, para tanto, seja necessário adotar um estilo de vida “heterossexual”.
A justiﬁcativa para a adoção do termo é explicitada no manifesto:
O uso do “queer” é uma maneira de nos lembrarmos como somos percebidos pelo resto do mundo.
É uma forma de dizermos a nós mesmos que não precisamos ser pessoas espirituosas e charmosas
que mantêm suas vidas discretas e marginalizadas em relação ao mundo hétero. (...) Sim, QUEER
pode ser uma palavra dura, mas é também uma arma astuta e irônica que podemos roubar das mãos
do homofóbico e usá-la contra ele (QUEER NATION, 1990, p. 9 – tradução minha).

“Queer” pode, dessa forma, ser encarado como um termo bem mais abrangente que
“gay”, embora não esteja isento de críticas e tensões em relação a seu uso, principalmente a noção
de que tenha se tornado mais um falso e/ou forçado uniﬁcador (GOLDMAN, 1996).
Ademais, Nikki Sullivan (2003) chama a atenção para como alguns subgrupos do próprio
meio LGBT, por exemplo, transexuais, transgêneros, drag queens, ou mesmo gays e lésbicas cujo
estilo de vida representasse um confronto direto ou aberto com a normatividade social, não se
encaixavam nas organizações pelos direitos homossexuais de maior visibilidade, estas
preocupadas em exibir uma “máscara de respeitabilidade” (idem, ibidem, p. 24) que asseguraria
sua aceitação e inclusão sociais.
Diferentemente dessas organizações assimilacionistas, o ACT UP surgiu como um
movimento do qual participavam indivíduos abertamente soropositivos – portanto, carregando
um estigma dentro da própria comunidade homossexual – e que claramente inﬂuenciou a política
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do Queer Nation de “sair do armário” e se mostrar, em vez de apenas se misturar aos sujeitos
“normais” (leia-se, heterossexuais) e se tornar invisível.
Ainda de acordo com Sullivan, “(...) a hipótese era/é a de que a tolerância pode ser
alcançada ao tornar as diferenças invisíveis, ou pelo menos secundárias, com e por meio de uma
ênfase essencializante, normatizante, na igualdade” (2003, p. 23 – tradução minha). Por essa
lógica tem-se a ideia a ser difundida de que o homossexual é igual a qualquer outro indivíduo,
exceto pelo fato de se atrair sexualmente por alguém do mesmo gênero. Dessa forma, busca-se
separar o privado (a preferência sexual) do público (a vida cotidiana). O privado deixa de ser um
domínio político, revelando um esforço para se estabelecer um pensamento conformista. Essa
perspectiva abre caminho para o estabelecimento de um pensamento homonormativo que impõe
a discrição e a masculinidade para os homens ou a feminilidade para as mulheres como ideal de
comportamento homossexual. Gays efeminados e butches, por exemplo, são excluídos porque
“dão pinta” e reforçam um estereótipo negativo – esse discurso é o mesmo usado para justiﬁcar
atos de agressão a homossexuais e transgêneros por serem “visíveis demais”, aﬁnal, se
demonstrassem comportamentos “respeitáveis” e discretos não seriam agredidos.
Aludindo a essa questão, o manifesto do Queer Nation demonstra sua indignação e
frustração ao relatar um acontecimento no Tompkins Square Park, em Nova York. Em meio a uma
apresentação de drag queens ao ar livre, no Dia do Trabalho, dois homens gays foram agredidos
por adolescentes em meio a milhares de homossexuais. No palco, informado do ocorrido, o
apresentador apenas avisou aos presentes que tomassem cuidado ao “se montarem” (idem, 1990,
p. 8). É possível notar que esse pensamento é análogo ao que culpa a mulher pelo estupro ao se
vestir de forma provocante, meio pelo qual a sociedade nos convence de que somos merecedores
do ataque.
Assim, o movimento pede que todos se mostrem, que assumam suas sexualidades a ﬁm de
serem reconhecíveis por outro queer, criando uma rede de solidariedade e proteção que dê aos
indivíduos coragem para reagirem direta e enfaticamente contra-ataques:
Esses ataques não devem ser tolerados. FAÇA ALGO. Reconheça que qualquer ato de agressão
contra qualquer membro de nossa comunidade é um ataque a todo membro da comunidade.
Quanto mais nós permitirmos que homofóbicos inﬂijam violência, terror e medo em nossas
vidas, mais frequentemente e ferozmente nós seremos objetos de seu ódio (QUEER NATION,
1990, p. 8 – tradução minha).

O manifesto reﬂete, ainda, uma importância de se determinar a própria identidade. Dessa
forma, segundo Sedgwick (1993), trata-se de uma aﬁrmação na primeira pessoa, em que o
indivíduo se classiﬁca e desaﬁa, portanto, os rótulos que a ele são delegados pela sociedade. Essa
auto-deﬁnição é usada, então, como estratégia de empoderamento, sem a necessidade de se
solidiﬁcar uma identidade tradicional e especíﬁca, mas colocando-se em um lugar social
marginalizado.
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4.

O lado acadêmico
No meio acadêmico, também em 1990, a publicação de um artigo escrito por Jeffrey

Escofﬁer alertava para o surgimento de uma nova geração de historicistas dos estudos gays e
lésbicos, responsável por uma crescente lacuna entre os teóricos e a comunidade gay e lésbica
propriamente dita (GOLDMAN, 1996). Escofﬁer (1998) considera que esses jovens estudiosos,
dentre eles Lee Edelman, David Halperin e Eve K. Sedgwick, afastaram-se da história social e da
antropologia para se prenderem a análises literárias e à crítica cultural, falhando em manter o
diálogo com a comunidade e com escritores independentes observado na geração anterior de
pesquisadores – que o autor chama de “geração Stonewall” (ibidem, p. 105).
Ainda segundo Escofﬁer (ibidem), a linguagem soﬁsticada e difícil à qual os novos
autores recorrem reﬂete a institucionalização dos estudos gays e lésbicos, além de não incorporar
“mulheres e pessoas de cor em suas categorizações e análises” (ibidem, p. 106 – tradução minha).
O “novo historicismo” (id., ibid., p. 113) faz uso de teóricos franceses pós-modernistas
como Foucault e Derrida, e de suas postulações a respeito de sexualidade, gênero e relações de
poder na linguagem, tendo assegurado sua posição na academia. Juntamente com os escritores da
geração Stonewall, esses estudiosos criam um novo campo de pesquisa e aprendizagem, bem
como novas instituições responsáveis por sustenta-lo (id., ibid.). No entanto, a grande
divergência de posições resultará em desentendimentos e conﬂitos, os quais ainda podemos
observar no âmbito da Teoria Queer; dentre eles, está justamente a questão de se associar a teoria
unicamente aos estudos gays e lésbicos, como o fez Teresa de Lauretis em 1991, em seu texto
“Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities”.
A própria atitude tomada por de Lauretis serve como exemplo para se perceber a
complexidade na qual o queer está envolvido. Tendo cunhado o termo em 1991, no texto
anteriormente mencionado, sua posição para com a Teoria Queer seria a de um novo horizonte
discursivo, uma nova forma de se pensar o sexual (JAGOSE, 1996). Alguns anos depois, a autora
deixou de usar o termo, alegando que, desde sua proposição como uma hipótese diferenciada para
os estudos lésbicos e gays, ele “muito rapidamente se tornou uma criatura conceitualmente vazia
da indústria editorial” (DE LAURETIS apud RAMELLO, 2011, p. xi – tradução minha). O
descontentamento por uma ineﬁcácia política assumida pelo uso do termo é apenas uma das
variadas ansiedades que cercam a questão queer, dentre as quais se encontram também o
desconforto exposto por Escofﬁer (1998) quanto à tendência de se tornar mais uma disciplina
centrada no sexo masculino e no eurocentrismo (em função de sua inﬂuência por pensadores
franceses e por não incluir questionamentos raciais), replicando discursos dominantes.
Curiosamente, de Lauretis declara ter cunhado o uso de queer sem conhecimento das
atividades do Queer Nation e da apropriação da palavra por grupos ativistas fora do meio
- 074 -

I EDS UFSJ 2015

acadêmico, referindo-se aos “novos historicistas” criticados por Escofﬁer (GOLDMAN, 1996).
Ao explicar que ignorava a existência do Queer Nation e da cobertura de suas ações pela mídia, de
Lauretis reitera a percepção de distanciamento entre a emergente Teoria Queer e a movimentação
de ativistas (GOLDMAN, op. cit.). Contudo, devido à “coincidência” temporal, o surgimento do
pensamento acadêmico é frequentemente associado ao dos movimentos populares, como se fruto
de um diálogo.
Enquanto o Queer Nation defendia uma política de solidariedade entre indivíduos queer e
clamava pela participação de todos, o campo acadêmico, segundo Gloria Anzaldúa (apud
GOLDMAN, 1996), desde seu surgimento, teve lésbicas e gays brancos de classe média como
produtores da Teoria Queer a controlar a pesquisa e a produção do conhecimento.
Para Goldman (op. cit.), a aﬁrmação de Anzaldúa serve para alertar sobre a importância de
cada autor elaborar os signiﬁcados aplicados em nossas teorias, evitando o risco de tornar
“queer” uma acepção muito vaga e passível de adquirir qualquer signiﬁcado ou aspecto particular
dentro de um texto.
Se cada sujeito pode narrar a si mesmo e construir sua “queeridade”, “queer” pode, de
fato, adquirir sentidos diferentes em contextos diversos, apesar de não se tratar de um termo
completamente vazio de signiﬁcado. Para muitos, essa polissemia é uma característica positiva,
enquanto para outros ela é responsável não só por minar o potencial político do queer, mas
também por permitir um uso indiscriminado e vazio da palavra.
Ademais, deve-se incentivar a produção de trabalhos que tratam da perspectiva queer
afetada por interseções variadas de identidades anti-normativas, como a de pessoas negras,
multirraciais, de classes econômicas desfavorecidas etc.
Outra questão importante colocada por Ruth Goldman (1996) é a de que seria preciso
focar em questões para além da sexualidade – que, nos anos 1990, representavam a principal
temática discutida pela Teoria Queer. Segundo a autora, até mesmo estudos sobre gênero e sobre a
transgeneridade seriam raros à época.
5.

Novos contextos, novas perspectivas
Com o passar do tempo e com o próprio enfraquecimento do Queer Nation como

movimento ativista especíﬁco, “queer” se destacou como uma escolha de auto-identiﬁcação cada
vez mais usada por aqueles que rompem com os padrões da heteronormatividade e/ou cuja
subjetividade é constituída por identidades marginais que se entrecruzam, ecoando, então, o
discurso de teóricos queer que se distanciavam das ideias defendidas pelo Queer Nation em
termos de formação de uma comunidade e de um movimento único. Contudo, é preciso ainda ter
em mente que, a nível acadêmico, a produção dos discursos seguiu embasada nas obras daqueles
pesquisadores considerados elitistas por Escofﬁer (1998), os quais produziram análises obscuras
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para o público externo à academia.
O caráter ambíguo do termo vai de encontro à rigidez de rótulos existentes dentro do
próprio meio LGBT, permitindo a criação de novos espaços e identiﬁcações não restritos à
sexualidade ou à expressão de gênero. Infelizmente, ainda é possível notar certo apego a
classiﬁcações dentro do movimento LGBT e mesmo a preferência por um discurso normativo
que privilegia a homossexualidade e deixa temas como a travestilidade ou até a bissexualidade à
margem em termos de reconhecimento e validação, devido à potencialidade de ruptura com
delimitações precisas – ou bem estabelecidas – de gênero e sexualidade.
Pela perspectiva da assimilação, um “movimento queer” continua a ser percebido como
estratégica e ideologicamente radical, contudo, pela visão de muitos teóricos, a própria noção de
um movimento uniﬁcado deve ser questionada.
Apesar dos debates e polêmicas em torno da questão, muitos ainda se utilizam do termo
como mero sinônimo para LGBT até os dias atuais. Outros procuram criticar essa adoção, uma
vez que, como “termo guarda-chuva”, ele não problematizaria as diferenças internas ao
movimento LGBT, acabando por apaga-las e por dar a impressão de que a comunidade existe
como um todo isento de conﬂitos (SULLIVAN, 2003), o que Ruth Goldman chama de “riscos
inerentes” (1996, p. 170) de se abraçar a denominação como uma signiﬁcante identitária, que leva
ao desaparecimento da própria diversidade para a qual se deseja chamar a atenção.
Ademais, é possível falar em heterossexualidade queer, no que diz respeito a práticas que
minam os valores heteronormativos, como a dos sadomasoquistas, adeptos do poliamor –
relacionamentos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo –, ou de indivíduos que não se
encaixam na polaridade heterossexual/homossexual, como é o caso dos assexuados – indivíduos
que não praticam sexo – e dos autossexuais – que se satisfazem sexualmente pela masturbação.
Nesse espaço social marginalizado encontram-se também aspectos constituintes da identidade
que, a princípio, não parecem estar ligados à sexualidade ou ao gênero, como raça, etnia,
nacionalidade pós-colonial, classe, entre outros.
Atualmente, temos presenciado uma maior produção textual acerca de identidades
anteriormente pouco abordadas no contexto queer, como a de estudos que tratam de formas
diversas de transgeneridade. Na mídia popular, pessoas transexuais vêm ganhando cada vez mais
visibilidade, sendo representadas por celebridades, como a atriz Laverne Cox, que decidem se
abrir a respeito de sua transição e que buscam ativamente conscientizar o público de questões de
gênero e sexualidade que, há até pouco tempo, eram discutidas apenas dentro dos movimentos
LGBT e da academia. No Brasil, a cartunista Laerte Coutinho, ao se assumir como crossdresser
em 2009 e, posteriormente, ao se auto-identiﬁcar como travesti, abriu importantes espaços para
se discutir a performatividade de gênero e se reﬂetir a respeito das experiências múltiplas pelas
quais uma pessoa transgênero pode passar (OLIVEIRA, 2014). Como ativista, Laerte também
fomentou o esclarecimento por meio de suas tirinhas, principalmente Muriel, e de sua presença
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constante nas redes sociais difundindo questões que envolvem gênero e sexualidade (id., ibid.).
6.

(In)deﬁnições possíveis
O queer pode, então, ser encarado como movimento político pós-identitário, que carrega

uma proposta de não assimilação traduzida em uma ação transgressiva e perturbadora, que visa
“contestar os conhecimentos e as hierarquias sociais dominantes” (LOURO, 2008, p. 39). Nesse
sentido, tem como foco principal o questionamento, a crítica, a desconstrução, explicitando como
valores sociais normativos podem ser desaﬁados.
Sendo assim, a denominação “queer” pode marcar uma controvérsia interna à
comunidade LGBT, em termos sociais e políticos, ao separar aqueles que se percebem como
“normais” e que desejam ser encarados apenas como membros da sociedade média daqueles que
se veem como diferentes, como excluídos da ordem social.
Ser queer é valorizar a ﬂuidez, admitir e abraçar a multiplicidade em detrimento das
noções de identidade “naturais” ou “essenciais” constantemente reforçadas por normas de
inteligibilidade sociais que supõem um sujeito “coerente” e estável, principalmente no que diz
respeito à “matriz de inteligibilidade” de sexualidade e gênero (BUTLER, 2010).
O sujeito que se auto-identiﬁca como queer rejeita a objetividade de identidades sexuais
como “gay”, “lésbica”, “bissexual” ou de identidades de gênero como “masculino”, “feminino”
ou, eventualmente, até mesmo “transexual”. A deﬁnição de si como queer signiﬁca também um
desejo de não ser “nomeado”, de não ser rotulado pelo outro, uma vez que, segundo Richard
Miskolci, “[n]a perspectiva queer, as identidades socialmente prescritas são uma forma de
disciplinamento social, de controle, de normalização” (2013, p. 18).
Dessa forma, tentar conferir uma descrição precisa à Teoria Queer seria tirar dela
justamente sua característica principal – ou seja, ser queer – (HALPERIN apud JAGOSE, 1996,
p. 1), como uma disciplina que confronta não apenas a ideia de uma sexualidade “natural” e
estável, mas que também rompe com modelos tradicionalistas de se teorizar, amplamente
difundidos no meio acadêmico.
É irônico notar que, contudo, defender o queer como necessariamente antiassimilacionista é, ainda, essencializá-lo e restringi-lo a uma deﬁnição relativamente limitada.
No caso de grupos mais radicais, denominados “Queercore”, em sua maioria anarquistas
e extremamente críticos dos movimentos LGBT, existe uma crença na necessidade de se
desconstruir por completo os valores sociais vigentes. Esses grupos argumentam que o uso de
“queer” por gays e lésbicas pode ser usado para reforçar as formas como a identidade e a
diferença são construídos em termos de oposição binária, indo ao encontro da cultura dominante
em vez de buscar altera-la (SULLIVAN, 2003). Porém, ao declararem uma guerra contra gays e
lésbicas que coadunam com políticas hegemônicas, os Queercore estão, eles mesmos, criando
uma nova oposição binária entre eles e os assimilacionistas. Sendo assim, o queer acaba sendo
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parte de mais uma polarização, que separa queer e “não queer” em uma espécie de hierarquização
que coloca a perspectiva queer como superior em termos de esclarecimento (id., ibid.).
O que chamamos de Teoria Queer e a forma como ela é ensinada em universidades passa,
também, por processos de inclusão e exclusão – de textos referenciais, de linhas de discussão
consideradas mais produtivas ou melhor embasadas e assim por diante. Como disciplina
acadêmica, encontra-se ainda amparada em deﬁnições, caracterizações e classiﬁcações com o
intuito de esclarecer-se e tornar-se reconhecida e reconhecível.
Portanto, o queer é cercado por paradoxos e não escapa de contradições. Como linha de
pensamento rizomática (DELEUZE & GUATTARI, 1995), múltipla, fragmentada, sem ponto
especíﬁco de “entrada” nem de “saída”, podendo seguir em direções variadas. Essa palavra que
no passado teve conotações negativas e já foi considerada ultrapassada ressurgiu como estratégia
de demonstração de força por meio da problematização e do incômodo capaz de provocar no
status quo quando evocada pelo sujeito cuja identidade não se encaixa nos padrões vigentes.
Sua pluralidade de interpretações, característica de reﬂexões pós-modernistas, permite o
questionamento e a crítica frequentes de aﬁrmações encaradas como verdades absolutas, mas
podem ser suas interpretações mesmas questionadas e subvertidas.
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RESUMO


O presente estudo tem por ﬁm analisar como a não aplicação da Lei 11.340/06 (Lei “Maria

da Penha”) às mulheres transexuais é uma modalidade de desrespeito por privação de direitos que
lesa formas intersubjetivas de reconhecimento da mulher transexual, culminando na perda do
autorrespeito. Neste desiderato, parte-se do marco teórico propiciado pela luta por
reconhecimento de Axel Honneth.
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1 INTRODUÇÃO


A lei 11.340/06 (Lei “Maria da Penha”) foi editada no intuito de conferir um tratamento

mais severo aos casos de violência doméstica cometidos contra a mulher, que é historicamente
relegada a uma posição de inferioridade e subserviência, especialmente no âmbito das relações
familiares.
As mulheres transexuais são aquelas que se identiﬁcam com o gênero feminino e assim se
apresentam publicamente, assumindo a identidade de gênero feminina perante a sociedade.
Portanto, o que se pretende demonstrar é que as mulheres transexuais são plenamente mulheres
para todos os efeitos, inclusive os penais. Nada mais lógico, por conseguinte, que aplicar a Lei
“Maria da Penha” às transexuais vítimas de violência doméstica.


No primeiro capítulo do desenvolvimento, a partir de uma leitura contextual da violência

de gênero, analisa-se o advento da Lei “Maria da Penha” e os avanços trazidos por ela em relação
à legislação anterior. Em seguida, é realizada uma conceituação de gênero e transexualidade,
ressaltando que a transexual, independentemente de ter se submetido à cirurgia de
transgenitalização, deve receber tratamento idêntico àquele dispensado a todas as mulheres. Ao
ﬁm, é examinado o cenário legal e jurisprudencial atual a respeito do tema, ponderando os
posicionamentos existentes.


Já no segundo capítulo, procede-se a um estudo do reconhecimento e do desrespeito com

supedâneo na teoria da luta por reconhecimento, de Axel Honneth, esmiuçando as modalidades
de desrespeito e de reconhecimento, precipuamente o respeito cognitivo, que confere
imputabilidade moral ao indivíduo através da concessão de direitos, conferindo-lhe
autorrespeito.


Enﬁm, o terceiro capítulo conclui o desenvolvimento, a partir da reﬂexão sobre o

reconhecimento propiciado pela luta por ampliação material de direitos, ressaltando a nocividade
do reconhecimento errôneo ou faltoso pela privação desses direitos, em especial no que tange aos
direitos das mulheres transexuais.
2 DA APLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 ÀS MULHERES TRANSEXUAIS


De início, faz-se necessário realizar uma digressão no intuito de compreender o pano de

fundo da violência contra as mulheres, bem como o advento da Lei 11.340/06 (Lei “Maria da
Penha”), para, somente então, investigar o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito
da aplicação dos preceitos da referida lei às vítimas transexuais, e como esta questão está
relacionada ao seu reconhecimento enquanto sujeitos de direitos.
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2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A LEI 11.340/2006


A violência contra a mulher é um reﬂexo da dominação histórica do gênero masculino

sobre o feminino, dominação esta que já se encontra inculcada, naturalizada e banalizada na
mentalidade de dominantes e dominados inseridos em uma estrutura social patriarcal.
Cumpre salientar que o conceito de violência contra a mulher é amplo, abrangendo a
violência em diversos aspectos, inclusive a doméstica, mas também a sexual, institucional, o
assédio moral, dentre outros. Em verdade, a violência contra a mulher diz respeito a qualquer ato
de violência motivado por questões de gênero. Conforme se extrai da Declaração sobre a
Eliminação da Violência contra as Mulheres:
Para os propósitos desta Declaração, o temo “Violência contra as mulheres” signiﬁca
qualquer ato de violência de gênero do qual resulte, ou possa resultar, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais
atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida pública,
quer na vida privada. (ONU, 1993)

Ademais, a violência de gênero pode ser compreendida como “o exercício da violência
que reﬂita a assimetria existente nas relações de poder entre homens e mulheres, e que perpetue a
subordinação e desvalorização do feminino frente ao masculino” (QUIÑONES RODRÍGUEZ,
1

ARIAS LÓPEZ, et al., 2011).
Conclui-se, portanto, que a violência contra a mulher abrange a violência doméstica, que
é aquela ocorrida no âmbito das relações familiares, valendo-se o agressor da subserviência
histórica feminina na interação doméstica.
A violência doméstica fundamenta-se em relações interpessoais de desigualdade e de
poder entre mulheres e homens ligados por vínculos consanguíneos, parentais, de
afetividade ou de amizade. O agressor se vale da condição privilegiada de uma relação
de casamento, convívio, conﬁança, amizade, namoro, intimidade, privacidade que
tenha ou tenha tido com a vítima, bem como da relação de hierarquia ou poder que
detenha sobre a vítima para praticar a violência. (CAVALCANTI, 2008, p. 51)

A lei 11.340/2006, apelidada de “Lei Maria da Penha”, em seu artigo 5º, conceitua a
violência doméstica como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.” Ademais, o
dispositivo abrange expressamente a violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, no
âmbito da família, ou mesmo em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de
orientação sexual.
1

“Por violencia de género el ejercicio de la violencia que reﬂeja la asimetría existente en las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.”
(tradução livre da autora)
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O aludido dispositivo legal, promulgado em 07 de Agosto de 2006, originou-se da luta de
Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica, aliada a grupos de defesa da
mulher e organismos internacionais, no intuito de conferir um tratamento mais severo aos casos
de violência de gênero sofrida pela mulher no âmbito doméstico.
Anteriormente à promulgação da referida lei, os crimes envolvendo a violência
doméstica, em especial os crimes de ameaça e lesão corporal, eram considerados como de menor
potencial ofensivo, sendo tratados pela Lei 9.099/95, submetendo-se ao rito dos Juizados
Especiais.
Embora a Lei dos Juizados Especiais tenha dado efetividade ao art. 98, I da Constituição
da República,2 o seu rito não dava um tratamento adequado ao problema especíﬁco da violência
doméstica, uma vez que desconsiderava os aspectos culturais e sociológicos que permeiam a
prática de tais crimes. Não se trata, no caso, de crimes comuns, mas sim de crimes direcionados a
um gênero especíﬁco – o feminino – que é historicamente oprimido, relegado a um status inferior
na dinâmica social.
A Lei “Maria da Penha” representou um avanço nesse sentido, ao conferir um tratamento
adequado às peculiaridades da violência de gênero. Referido dispositivo legal criou uma rede de
proteção à mulher, articulando todos os entes da federação – União, Estados e Municípios –, além
de entidades não governamentais, para dar efetividade aos seus preceitos. Neste diapasão, foram
criadas delegacias especializadas e centros de apoio às vítimas de violência doméstica, além dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2.2 GÊNERO E TRANSGENERALIDADE


No intuito de uma aproximação ao tema central deste trabalho, é necessário proceder a

uma conceituação precisa dos termos que permeiam as questões de gênero. De início, impende
destrinchar as noções de gênero e identidade de gênero.


Gênero é um construto social de comportamentos e características considerados inerentes

ao masculino e ao feminino idealizados. É a “classiﬁcação pessoal e social das pessoas como
homens ou mulheres. Orienta papéis e expressões de gênero. Independe do sexo” (JESUS, 2012,
p. 13).


Identidade de gênero, por sua vez, diz respeito ao gênero com o qual a pessoa se identiﬁca

e que expressa diante de terceiros. Envolve a maneira como o indivíduo se enquadra nas
categorias estereotipadas de gênero.
2

Art. 98, Constituição Federal: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (BRASIL, 1988)
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[...] A identidade de gênero ou identidade sexual é um sentimento íntimo, próprio da
pessoa em relação a sua identiﬁcação como homem ou como mulher, e assim vai
estruturando todo o seu comportamento e sua vivência social (SANCHES, 2011, p.
433).

É imperioso frisar que a identidade de gênero pode ou não coincidir com o sexo biológico. Os
padrões de autorrealização do homem são complexos e comportam inﬁnitas possibilidades.
Não é razoável exigir que a natureza humana se limite à burocracia estatal. Ao contrário, cabe
ao Direito amparar os mais variados modos de vida.
A Psicologia deﬁne a sexualidade humana como uma combinação de vários elementos:
o sexo biológico (o sexo que se tem), as pessoas por quem se sente desejo (a orientação
sexual), a identidade sexual (quem se acha que é) e o comportamento ou papel sexual.
Como os fatos acabam se impondo ao Direito, a rigidez do registro identiﬁcatório da
sexualidade não pode deixar de curvar-se à pluralidade psicossomática do ser humano
(DIAS, 2011, p. 178).



Nesta esteira, é possível perceber que, no caso do transexual, a sua identidade de gênero

difere de seu sexo bilógico. Destarte, a transexualidade guarda relação com a identidade de
gênero, e não necessariamente com a orientação sexual. Ao contrário, uma pessoa transexual
pode ser heterossexual, bissexual ou homossexual, “dependendo do gênero que adota e do gênero
com relação ao qual se atrai afetivo-sexualmente” (JESUS, 2012, p. 8).


O sexo físico do transexual não corresponde ao seu sexo psíquico. O indivíduo se sente

preso em um corpo que não é o seu. O transexual não se reconhece no seu gênero biológico.
Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, o transexual sente-se como se tivesse
nascido no corpo errado, como se esse corpo fosse um castigo ou mesmo uma patologia
congênita. O transexual se considera pertencente ao sexo oposto, entalhado com o
aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar (DIAS, 2011, p. 178/179).

Diante disto, aquele que se submete à cirurgia de transgenitalização irá ﬁnalmente entrar
em conformidade com o gênero com o qual verdadeiramente se identiﬁca. Tal operação, mais
conhecida como cirurgia de troca ou mudança de sexo, nada mais é que uma readequação ou
redesignação do estado sexual.
O transexual é aquele que sofre uma dicotomia físico-psíquica, possuindo um sexo
físico, distinto de sua conformação sexual psicológica. Nesse quadro, a cirurgia de
mudança de sexo pode se apresentar como um modo necessário para a conformação do
seu estado físico e psíquico (CHAVES e ROSENVALD, 2011, p. 213).

No entanto, vale lembrar que, a despeito de ser a cirurgia de readequação sexual uma
maneira de adequar o corpo à realidade psíquica do indivíduo, “o que determina a condição
transexual é como as pessoas se identiﬁcam, e não um procedimento cirúrgico” (JESUS, 2012, p. 8).

2.3 PANORAMA ATUAL DA APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06 ÀS MULHERES
TRANSEXUAIS

Desde a sua publicação, a Lei “Maria da Penha” tem suscitado inúmeros questionamentos
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quanto ao seu sujeito passivo. No entanto, impende ressaltar que os benefícios trazidos pela
mencionada lei têm como destinatárias apenas as mulheres, conforme se observa na decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO - JUÍZO DA VARA
CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - NO CASO SUB JUDICE,
CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA HOMEM INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. Sujeito passivo da violência doméstica objeto da referida lei é
a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que ﬁque
caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da
convivência, com ou sem coabitação. A nova lei refere-se a crimes praticados com
violência familiar contra a mulher, deixando de prever delitos da mesma natureza
praticados contra homem ou contra qualquer outro tipo de pessoa. (TJMG, 2015,
Grifo da autora).

Quanto à indagação acerca da aplicação da lei em comento às mulheres transexuais,
Cunha e Pinto, distinguem duas correntes predominantes: a conservadora, que entende que a
mulher transexual ainda é, geneticamente, um homem e, portanto, não carece da proteção
especial conferida pela Lei Maria da Penha; e a corrente moderna, que defende que a mulher
transexual “deve ser encarada de acordo com sua nova realidade morfológica” (CUNHA e
PINHO, 2008, p. 31) e, portanto, poderia ser beneﬁciária da lei.
Contudo, os autores mencionam como requisito para essa segunda corrente que a
transexual “transmute suas características sexuais (por cirurgia e modo irreversível)” (CUNHA e
PINHO, 2008, p. 31), o que não é um entendimento pacíﬁco. Há posicionamento robusto na
doutrina acerca da desnecessidade da cirurgia de transgenitalização para alteração registral
(DIAS, 2011, p. 187). Ou seja, o indivíduo poderia alterar o sexo constante do registro civil
independentemente de ter se submetido a um procedimento cirúrgico. “É importante, para quem
se relaciona ou trata com pessoas transexuais, não enfatizar exageradamente o papel dessa
cirurgia em sua vida ou no seu processo transexualizador, do qual ela é apenas uma etapa, que
pode não ocorrer” (JESUS, 2012, p. 16).
Há, ainda, posição no sentido de que, mesmo com o procedimento de transgenitalização e
alteração do registro civil, a Lei Maria da Penha não seria aplicável, uma vez que geneticamente o
transexual continuaria sendo homem, e isso ensejaria uma analogia in malan partem, o que não é
permitido na seara Penal:
Mesmo um transexual que, cirurgicamente, logrou modiﬁcar sua genitália para
assemelhar-se a uma mulher e, com isto, tenha alterado seu registro de nascimento,
continua geneticamente a ser um homem e, salvo melhor juízo, equipará-lo a uma
mulher importaria em analogia desfavorável ao réu, o que é vedado em Direito Penal
em homenagem ao princípio da legalidade estrita (PORTO, 2007, p. 35).
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No entanto, não se trata de equiparar o transexual a uma mulher. Havendo o

reconhecimento judicial da readequação de gênero, o transexual torna-se plenamente mulher, de
modo a fazer jus a todos os benefícios da Lei Maria da Penha. Neste sentido é a lição de Rogério
Greco: “Se o Poder Judiciário, depois de cumprido o devido processo legal, determinar a
modiﬁcação da condição sexual de alguém, tal fato deverá repercutir em todos os âmbitos de sua
vida, inclusive o penal” (GRECO, 2006, p. 530).


Em que pese o entendimento contrário, a jurisprudência tem se posicionado cada vez mais

favoravelmente à aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. Nesse sentido, é importante
trazer à baila o seguinte acórdão, exarado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Para a conﬁguração da violência doméstica não é necessário que as partes sejam marido
e mulher, nem que estejam ou tenham sido casados, já que a união estável também se
encontra sob o manto protetivo da lei. Admite-se que o sujeito ativo seja tanto homem
quanto mulher, bastando a existência de relação familiar ou de afetividade, não
importando o gênero do agressor, já que a norma visa tão somente à repressão e
prevenção da violência doméstica contra a mulher. Quanto ao sujeito passivo
abarcado pela lei, exige-se uma qualidade especial: ser mulher, compreendidas
como tal as lésbicas, os transgêneros, as transexuais e as travestis, que tenham
identidade com o sexo feminino. Ademais, não só as esposas, companheiras,
namoradas ou amantes estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica
como sujeitos passivos. Também as ﬁlhas e netas do agressor como sua mãe, sogra, avó
ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele podem integrar o polo
passivo da ação delituosa” (TJMG, 2010, Grifo da Autora).

Nota-se que o Tribunal reconheceu que a mulher transexual, ao identiﬁcar-se com o sexo
feminino, é plenamente mulher, em todos os aspectos, razão pela qual estará sob o manto da Lei
11.340/06, caso seja vítima de violência doméstica.
3 O DESRESPEITO EM HONNETH


O desrespeito a que se refere o presente estudo é aquele referido por Axel

Honneth, diretor do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e pensador de destaque no interior
da Teoria Crítica, em sua obra Luta por Reconhecimento, 1992, em que aborda com propriedade
as consequências do desrespeito social na formação de identidade dos indivíduos.
Valendo-se dos escritos do jovem Hegel em Jena e da psicologia social de George Mead,
Honneth aﬁrma que a identidade humana é formada em um processo dialético no âmbito de uma
estrutura social, através do reconhecimento intersubjetivo. A cada dimensão da personalidade
relaciona-se um correspondente modo e forma de reconhecimento, e uma autorrelação prática.
Dessa forma, ao modo de reconhecimento denominado dedicação emotiva, efetivada
através das relações primárias de amor e amizade, corresponde a autorrelação prática da
autoconﬁança. Ao respeito cognitivo, cujo modo de reconhecimento são as relações jurídicas (os
direitos), o autorrespeito, e à estima social, realizada por meio da solidariedade em uma
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comunidade de valores, a autoestima (HONNETH, 2003, p. 211). A tabela a seguir elucida essa
distinção:

Tabela 1 (ibidem, p. 211).

Uma análise detida e aprofundada dos padrões de reconhecimento extrapola o escopo
deste trabalho. Doutra banda, faz-se necessário um estudo integral das formas de desrespeito
social, para que se possa diagnosticar a adequação da negação da aplicação da Lei 11.340/06 às
transexuais à segunda forma de desrespeito, qual seja, a privação de direitos, considerando
principalmente os malefícios daí decorrentes.
As formas de desrespeito irão lesar as autorrelações práticas respectivas, ameaçando
correspondentes da personalidade. Tais ofensas ferem a autocompreensão positiva das pessoas
sobre si mesmas, que é adquirida de forma intersubjetiva. O sujeito espera ser reconhecido pelos
seus próximos, posto sua necessidade do assentimento do outro para ser íntegro.
A primeira modalidade de desrespeito, denominada de violação, é também a “espécie
mais elementar de rebaixamento pessoal” (ibidem, p. 215). É um desrespeito prático, que afeta a
disposição do próprio corpo. Não inﬂige apenas dor corporal, mas a dor de estar sujeito ao arbítrio
do outro. A violação afeta profundamente a autorrelação do indivíduo, destruindo a sua
autoconﬁança.
Os maus-tratos físicos de um sujeito representam um tipo de desrespeito que fere
duradouramente a conﬁança, aprendida através do amor, na capacidade de coordenação
autônoma do próprio corpo; daí a consequência ser também, com efeito, uma perda de
conﬁança em si e no mundo, que se estende até as camadas corporais do relacionamento
prático com os outros sujeitos, emparelhada com uma espécie de vergonha social
(ibidem, p. 215).

Já o segundo tipo de desrespeito, a privação de direitos, consiste na exclusão estrutural do
indivíduo enquanto sujeito de determinados direitos que são conferidos aos demais membros da
coletividade. É-lhe negado o status de cidadão com igual valor aos demais.
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Se agora lhe são denegados certos direitos dessa espécie, então está implicitamente
associada a isso a aﬁrmação de que não lhe é concedida imputabilidade moral na mesma
medida que aos outros membros da sociedade. [...] Para o indivíduo, a denegação de
pretensões jurídicas socialmente vigentes signiﬁca ser lesado na expectativa
intersubjetiva de ser reconhecido como sujeito capaz de formar juízo moral (ibidem, p.
216).

Enﬁm, a terceira das formas de desrespeito, a degradação, é a ofensa que confere valor
social negativo ao modo de vida de indivíduos ou grupos.
(...) se agora essa hierarquia social de valores se constitui de modo que ela degrada
algumas formas de vida ou modos de crença, considerando-as de menor valor ou
deﬁcientes, ela tira dos sujeitos atingidos toda a possibilidade de atribuir um valor
social às suas próprias capacidades. (ibidem, p. 217)

Evidencia-se que o degradado tem a sua forma de autorrealização como algo inferior, que
não é digno de estima e tampouco merecedor de reconhecimento pela coletividade, culminando
numa “perda de autoestima pessoal, ou seja, uma perda de possibilidade de se entender a si
próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades características” (ibidem, p.
218).
Finalmente, Honneth relaciona os tipos de desrespeito e suas consequências como um
suporte fático para a luta por reconhecimento que, por sua vez, é entendida como a força moral
que impulsiona a mudança social. Portanto, é por via da luta que se torna possível restaurar as
relações de reconhecimento mútuo.
4 A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA À MULHER TRANSEXUAL COMO
FORMA DE RECONHECIMENTO
Como foi possível observar, Honneth diferenciou três modalidades de reconhecimento: a
dedicação emotiva, o respeito cognitivo e a estima social. Interessa, neste momento, destrinchar o
conceito de respeito cognitivo, bem como as suas implicações.
O respeito cognitivo está relacionado ao grau de reconhecimento jurídico de um
indivíduo ou grupo de indivíduos no contexto social. Tal reconhecimento depende não apenas de
saber-se portador de direitos, mas também de obrigações, posto que somente quando
reconhecemos “[...] os outros membros da coletividade como portadores de direitos, nós
podemos nos entender também como pessoa de direito, no sentido de que podemos estar seguros
do cumprimento social de algumas de nossas pretensões” (HONNETH, 2003, p. 179).
Quando as pessoas se reconhecem enquanto pessoas de direito, aquilo que reconhecem é
o que todos têm em comum. Quando identiﬁcam um ser humano, identiﬁcam alguém que
consegue, por um lado, propor normas para si mesmo e passar a própria ação pelo crivo de um
teste de universalização, e é capaz de se vincular a normas, ou seja, é reconhecido como
imputável.
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O indivíduo, como portador de direitos e deveres no âmbito de uma coletividade, goza de
imputabilidade moral, que é a possibilidade de ter sua autonomia respeitada por todos os outros.
Destarte, o consectário lógico do reconhecimento jurídico é o autorrespeito. Honneth assim o
deﬁne:
[...] Se poderá tirar a conclusão de que um sujeito é capaz de se considerar, na
experiência do reconhecimento jurídico, como uma pessoa que partilha com todos os
outros membros de sua coletividade as propriedades que capacitam para a participação
numa formação discursiva da vontade; e a possibilidade de se referir positivamente a si
mesmo desse modo é o que podemos chamar de “autorrespeito” (HONNETH, 2003, p.
197).

Contudo, a comprovação prática do autorrespeito é da maior diﬁculdade, “porque ele só
se torna de certo modo uma grandeza perceptível em forma negativa – a saber, quando os sujeitos
sofrem de maneira visível com a sua falta” (ibidem, p. 197). Por conseguinte, é necessário
recorrer à privação de direitos, a correspondente forma de desrespeito, a ﬁm de investigar a
questão do reconhecimento na aplicação da Lei Maria da Penha às transexuais.
A negação estrutural de direitos a uma parcela da população faz com que tal grupo não
possua a mesma propriedade de autonomia individual, não goze do mesmo status no interior da
sociedade. E isso não é admissível em um Estado de Direito, fundado na igualdade entre todos os
cidadãos. “Toda comunidade jurídica moderna, unicamente porque sua legitimidade se torna
dependente da ideia de um acordo racional entre indivíduos em pé de igualdade, está fundada na
assunção da imputabilidade moral de todos os seus membros” (ibidem, p. 188).
Na história do Direito, é possível perceber que há sempre uma busca pela ampliação de
direitos já reconhecidos, a ﬁm de abranger novas dimensões da personalidade. E, a partir do
século XX, as novas classes de direitos sociais devem “assegurar a cada cidadão a possibilidade
do exercício de todas as suas demais pretensões jurídicas” (ibidem, p. 192).
A ampliação cumulativa de pretensões jurídicas individuais , com a qual temos de lidar
em sociedades modernas, pode ser entendida como um processo em que a extensão das
propriedades universais de uma pessoa moralmente imputável foi aumentando passo a
passo, visto que, sob a pressão de uma luta por reconhecimento, devem ser sempre
adicionados novos pressupostos para a participação na formação racional da vontade
(HONNETH, 2003, p. 189).



Diante disto, o transexual é sujeito de direitos no sentido de que é imputável, se aplicando

a ele todas as normas gerais do Estado de Direito brasileiro. No entanto, além dessa igualdade
formal, também é necessário efetivar a igualdade material, para conferir igual valor ao seu modo
de vida. Portanto, não é suﬁciente aﬁrmar que todos são iguais perante a lei, inclusive os
transexuais. É necessário, ainda, garantir que essa igualdade seja sentida na vivência prática de
cada um, haja vista que “a experiência de privação de direitos se mede não somente pelo grau de
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universalização, mas também pelo alcance material dos direitos institucionalmente garantidos”
(HONNETH, 2003, p. 217).


Neste sentido, é imperioso aquiescer que a mulher transexual é igual à mulher cisgênero,3

não apenas formalmente, mas materialmente, fazendo jus aos mesmos direitos e garantias, para
que se efetive seu reconhecimento, sob pena da perda do autorrespeito.


Negar a aplicação da Lei “Maria da Penha” às mulheres transexuais, importa em privação

deste grupo dos direitos que são assegurados a seus semelhantes, desrespeito este que,
fatalmente, culmina em perda de autorrespeito, vale dizer, “uma perda da capacidade de se referir
a si mesmo como parceiro em pé de igualdade na interação com todos os próximos” (ibidem, p.
217).
5 CONCLUSÃO


Em suma, a constatação de que uma das formas de reconhecimento é o respeito cognitivo

através do Direito nos leva à conclusão de que o não reconhecimento, por via da privação de
direitos, dá ensejo à perda de autorrespeito.


Nesse sentido, é possível considerar que a negação da aplicação da Lei 11.340/06 atuaria

prejudicialmente nas relações de reconhecimento, lesando o autorrespeito pela privação de
direitos. No caso das mulheres transexuais, isso signiﬁca dizer que a transexual é menos mulher
que aquela cisgênero.


Nesses termos, a não aplicação do referido dispositivo legal às mulheres transexuais

extrapola, e muito, a nocividade imediatamente percebida no dano individual. É que, a partir de
uma análise macrossocial, percebe-se que tal situação contribui para a depreciação de todo um
segmento da sociedade, os transexuais, que clamam por reconhecimento.
THE APPLICABILITY OF MARIA DA PENHA LAW TO TRANSSEXUAL WOMEN
AS RECOGNITION
ABSTRACT


This study aims to examine how the non-application of Law 11,340 / 06 (Maria da Penha

Law) to transsexual women is a form of disrespect by deprivation of rights that injures
intersubjective forms of recognition of transsexual women, culminating in the loss of self3

Este termo abrange “pessoas que se identiﬁcam com o gênero que lhes foi determinado quando de seu
nascimento” (JESUS, 2012, p. 14).
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respect. In this goal, it's based on the theoretical framework brought about by the struggle for
recognition of Axel Honneth.

Keywords: Domestic Violence; Transsexual; Recognition; Social disrespect; Abstract.
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Resumo:

O ensino de sexualidade nas escolas é geralmente designado às disciplinas de ciências e
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biologia. A educação sexual é então reduzida a conteúdos como a reprodução e prevenção de
DSTs. Para discutir de forma contemporânea este tema, o projeto PIBID-Bio (do curso de
Ciências Biológicas), que possui subsidio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), estabeleceu parceria com o projeto de extensão Araci: Teatro,
Contemporaneidade e Extensão Universitária (do curso de Teatro) que é ﬁnanciado pelo
Ministério da Educação (MEC) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG), ambos os projetos pertencem a Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ). O projeto constituía a realização de intervenções em forma de oﬁcinas na Escola
Estadual Governador Milton Campos da 34ª Superintendência Regional de Educação de São
João del-Rei e região. Abordamos nessas oﬁcinas diversas formas de se exercer a sexualidade
priorizando o exercício da compreensão da diversidade sexual como cultural, biológica e social.
Questionando como que o professor deve agir em relação a temas da diversidade sexual, e claro
questionando a forma que a escola ensina e debate a sexualidade, não somente a dos
heterossexuais como também a dos gays, lésbicas, transgêneros e travesti (LGBTTs). É notável
como a educação acaba se tornando uma poderosa ferramenta de reforço do sistema
heteronormativo para a construção cultural de um indivíduo que se mantém dentro dos limites
desejados, ou seja, um indivíduo “normal”. A natureza do ser humano, assim como a de diversas
outras espécies, é sujeita a práticas homossexuais, porém, ocorre que a sociedade constrói um
sistema normativo que tenta silenciar práticas LGBTTs. A oﬁcina teve o objetivo de trabalhar
noções básicas de teatro, por meio de jogos teatrais, exercícios de alongamento e resistência física
e percepção do próprio corpo e espaço. A partir dos exercícios práticos também foram propostas
discussões acerca dos direitos humanos mais especiﬁcamente sobre diversidade sexual,
autodescoberta e desenvolvimento corporal. Alguns embasamentos da pesquisa são o livro A
diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola (2010) de Marco
Antônio Torres; o capítulo A epistemologia do armário (2010) de Eve Kosofsky Sedgwick; O
livro Um corpo estranho: Ensaios sobre sexualidade e teoria queer (2004) e o livro Gênero e
sexualidade ambos (2008) Guacira Lopes Louro; livro Orientação Sexual (1997) do PCNParâmetros Curriculares Nacionais; o livro: Teoria Queer: Um aprendizado pelas diferenças
(2012) de Richard Miskolci.
Introdução
Este trabalho é uma iniciativa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do
curso de licenciatura em Ciências Biológicas intitulado PIBID Bio e do projeto de extensão:
Araci: Teatro, Contemporaneidade e Extensão Universitária, ambos da Universidade Federal de
São João del-Rei (UFSJ), além de ser uma das ações do trabalho de conclusão de curso de
licenciatura em Teatro do aluno Weverton Andrade Silva, intitulado: Professor “Afetado”:
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1

Perspectivas do Teatro interdisciplinar com a Biologia na Educação (2015).


O projeto de extensão Araci: Teatro, Contemporaneidade e Extensão Universitária, que

possuía ﬁnanciamento do MEC e da FAPEMIG, é coordenado pelo Prof. Dr. Alberto Ferreira da
Rocha Junior (Alberto Tibaji). O projeto vem desenvolvendo pesquisas da inserção de temas
ligados a questões políticas da comunidade LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e
Travestis) em escolas estaduais (espaços formais de educação) e espaços não formais. O nome
Araci surgiu da perspectiva de que apesar de se parecer com um nome feminino, também pode ser
utilizado como nome masculino como: Derci, Jurandi e outros. A ambiguidade foi escolha
proposital do coordenador geral do projeto.


O PIBID 2 atua na UFSJ desde 2009. Contando inicialmente com seis cursos de

licenciatura e aumentando posteriormente para treze, a participação do curso de licenciatura em
Ciências Biológicas neste projeto criou o PIBID Bio 3. Este vem desde então realizando fortes
transformações nos espaços escolares públicos nos quais atua trabalhando em diversos
programas de ensino, pesquisa e extensão que visam a interação da licenciatura com a educação
básica, proporcionando através de experiências uma melhora signiﬁcativa na qualidade da
formação dos futuros professores.
Sob a orientação do atual coordenador Prof. Dr. Gabriel Menezes Viana e contando com o
auxílio da professora Drª Priscila Correia Fernandes, os vinte bolsistas participantes do projeto se
dividiram para trabalhar diferentes propostas em quatro escolas distintas; foram deﬁnidos os
integrantes dos grupos de acordo com o interesse no tema que seria levado às salas de aula como
objeto de pesquisa.
O grupo designado para a Escola Estadual Governador Milton Campos4 atua há cinco
meses, onde até então se encontrava em um período de estudo constante e observação para o
desenvolvimento de atividades adequadas ao espaço escolar trabalhado.
O tema diversidade sexual nos leva a questões não só do âmbito psicológico e social, mas
também da área biológica, na qual a sexualidade pode ser tratada em áreas como a genética,
evolução, anatomia, ﬁsiologia entre outros.
1

Defendido no mês de julho de 2015.
O PIBID é um Programa do Ministério da Educação, gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo maior é o incentivo à formação de professores para a educação básica.
3
O PIBID Bio é um sub-projeto do PIBID formado pelos integrantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas
da UFSJ.
4
Localizada no bairro Matosinhos em São João del-Rei.
2
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Relato de Caso


Alguns estudiosos dos Estudos queer, como Guacira Lopes, Richard Miskolci e outros,

acreditam que a sexualidade não é trabalhada em sua total amplitude dentro da escola, sendo na
maioria das vezes limitada aos professores de biologia. Os professores, por sua vez, se encontram
em meio a diversos conteúdos que devem ser aplicados segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) de biologia. Surge, assim, a necessidade de trabalhar a sexualidade de forma
transversal, buscando uma pluralidade que fugisse dos modos binários de gênero
(masculino/feminino) e sexual (heterossexual/homossexual) dentro da escola, questionando a
forma que a sexualidade é ensinada e debatida no espaço educacional e abordando como a própria
biologia pode trabalhar uma questão tão ampla como a sexualidade de forma tão simpliﬁcada,
tratando-a apenas como reprodução e fortalecendo assim um sistema machista e heteronormativo
que é a fonte do preconceito. Ao se abordar a sexualidade apenas como reprodução, estabelece-se
um padrão encontrado em muitos livros de biologia, no qual são mencionadas apenas as relações
íntimas entre homem e mulher, e privando os alunos do conhecimento de outras possibilidades
consideradas erradas, bem como divulgando a imagem de que relações afetivas “normais”
contêm apenas indivíduos de sexos opostos. Essa realidade pode ser observada no seguinte relato
de Silva (2014, p.68):
Em apenas um livro, encontrei alusão à homossexualidade. Esta ganhou forma num
texto complementar. O texto que dispuseram os autores Fernando Gewandsznadser e
Sérgio Linhares 2010, no volume 1 do livro de biologia, aponta para a possibilidade de
que, caso o indivíduo entre em crise, ele deva buscar o auxílio de um psicólogo. A
retratação da homossexualidade é aliada à idéia de crise e a busca de sua causa ou
origem.



O silenciamento dos livros didáticos a respeito de preferências e práticas homossexuais e

as de identidade de gêneros diferentes das ditas “normais” age como uma das diversas formas do
sistema educacional de se manter a heteronormativo. Segundo Lionço e Diniz (2008):
A qualiﬁcação do material didático-pedagógico, no entanto, permanece um grande
desaﬁo. Ela requer iniciativas inovadoras que visem à promoção de igualdade de
oportunidades para todas as pessoas, independente das práticas sexuais e/ou
performances sociais de gênero, por meio da superação do silêncio sobre a diversidade
sexual associado à naturalização da heterossexualidade.

Muitas das vezes a educação acaba se tornando uma poderosa ferramenta do sistema
heteronormativo para a construção cultural de um indivíduo que se mantém dentro dos limites
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desejados, ou seja, um indivíduo dito “normal”, o que se conﬁrma na fala de Ribeiro (2014, p.125):
Assim, tenho percebido que as diferenças individuais e as singularidades dos/as
alunos/as não são ressaltadas e valorizadas na instituição escolar. Por meio de seu
discurso de igualdade e de sua prática pedagógica, a escola homogeniza os sujeitos,
inserindo-os na norma estabelecida. Ao instituir e demarcar o que é normal e aceito
nesse espaço, a instituição escolar produz classiﬁcações e demarcações de
anormalidade. Assim, conhecer quem são os anormais torna-se importante para que
essa instituição exerça estratégias de poder/saber, as quais operam no sentido de
normalizar todos os sujeitos que fogem à norma.



A atividade interdisciplinar a ser relatada atuou também no sentido de apresentar aos

participantes interessados a realidade contemporânea da questão dos gêneros e da sexualidade,
que segundo Louro (2008), se apresenta como uma grande diﬁculdade para as pessoas, devido à
resistência apresentada em aceitar que não há como, na atualidade, permanecer no uso de uma
deﬁnição binária para a sexualidade.


As atividades das oﬁcinas foram realizadas na Escola Estadual Governador Milton

Campos. Ao todo foram cinco oﬁcinas oferecidas durante a tarde, fora do horário de aula dos
alunos, com uma duração de quatro horas cada, que contaram com quinze participantes inscritos.


No primeiro dia da oﬁcina oferecemos atividades interativas com jogos teatrais
5

comandados pelo oﬁcineiro Weverton Andrade. Eram jogos teatrais de Augusto Boal e outros
estudados em sua formação na UFSJ. Foram selecionados jogos de interação, de conhecimento
do espaço e de improvisação. Ao ﬁnal, pedimos a cada aluno que escrevesse em um pedaço de
papel de forma anônima qualquer dúvida com relação à sexualidade, orientação sexual ou
identidade de gênero. As perguntas foram respondidas posteriormente e seguidas de várias outras
perguntas que foram feitas oralmente pelos alunos já desinibidos. A maioria das questões foram
do âmbito biológico, principalmente com relação ao funcionamento do órgão sexual feminino,
uma aluna acusou a sua formação na escola, dizendo:
Eu sei tudo da reprodução masculina, como funciona ereção, de onde vem o orgasmo,
como são os órgãos sexuais masculinos, mas o dá mulher eu não sei, de onde vem o
orgasmo da mulher?



Ocasionando um diálogo extenso. A atividade possibilitou a solução de dúvidas

consideradas vergonhosas e que não eram de forma alguma debatidas em sala de aula segundo os
próprios alunos. Simultaneamente foi possível a compreensão do entendimento dos mesmos
5

Augusto Boal foi diretor de teatro e dramaturgo. Ele foi um dos grandes nomes do teatro do século XX, não somente
na história do teatro nacional, como internacional. Uma de suas pesquisas consiste no sistema Teatro do Oprimido,
combinando teatro com outras áreas, como questões sociais, educacionais e questões políticas.
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sobre o conceito de sexualidade, o qual se mostrou de alguma forma dentro do que esperávamos:
eles tratavam mais sobre temas como reprodução sexual e doenças sexualmente transmissíveis.


No segundo dia de oﬁcina também começamos com alguns jogos teatrais e em seguida foi

concedido espaço aos oﬁcineiros Bruno Henrique Costa e Deborah Gontijo que trabalharam com
o tema “sexualidade no contexto evolutivo”, baseando-se no livro O Macaco nu (MORRIS,
1967), onde explicamos as origens evolutivas de homens e macacos e esclarecemos a todos que
apesar do conceito animal racional conferido aos humanos, em uma análise evolutiva não somos
considerados superiores a espécie alguma e estamos sujeitos a nossos instintos igualmente a
quaisquer outros animais, aos quais conferimos o título de irracionais. Em seguida comparamos o
comportamento sexual do homem com o de bonobos e chimpanzés, considerados atualmente os
primatas evolutivamente mais próximos da espécie humana. Nesses animais, em uma minoria,
ocorrem relações sexuais entre alguns indivíduos do mesmo sexo. Foi importante destacar que
esse comportamento ocorre em poucos indivíduos para que explicássemos o papel da reprodução
e suas vantagens evolutivas. Após isso narramos como determinados comportamentos e
características humanas (como cérebro mais desenvolvido, capacidade de raciocínio,
monogamia e paixão) foram surgindo interligados durante o processo de evolução, e como o ato
sexual perdeu sua restrição apenas para a reprodução e assumiu um caráter social, sendo usado
como ferramenta para o aumento de coesão de grupo, ou reforçar os laços de um casal, mostrando
dessa forma como o comportamento homossexual, mesmo não possibilitando a reprodução, foi
evolutivamente selecionado até os dias atuais.
Foi feita uma análise evolutiva da sexualidade, de forma aberta de caráter reﬂexivo, não
impondo como verdade alguns estudos, mas como fonte para diálogo, o objetivo foi apresentar
aos participantes como as diferentes práticas sexuais são naturais em diferentes espécies,
inclusive em espécies próximas aos seres humanos. Forastieri (2006, p. 53) nos mostra a
inﬂuencia cultural no comportamento sexual humano dizendo:
Comparar o comportamento homossexual de animais com a homossexualidade
humana é uma tarefa que se complica na media que se acrescentam na análise os
diversos efeitos do preconceito humano. Nas sociedades ocidentais, as práticas
homossexuais ocasionais são condenadas, levando ao incentivo da exclusiva
homossexualidade ou exclusiva heterossexualidade. Em outras culturas, qualquer
comportamento não heterossexual é ﬁrmemente repreendido. Em algumas culturas,
contudo, comportamentos homossexuais são incentivados durante algumas partes da
vida.
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Também explicamos como a capacidade de raciocínio, que na verdade é uma
característica desenvolvida nos seres humanos simultaneamente à fala para aumentar as chances
de sucesso durante a caça, acaba sendo entendida erroneamente como uma característica que nos
eleva a um nível de evolução superior ao de outras espécies, além de se tornar um instrumento
utilizado pela espécie humana para silenciar seus instintos naturais considerados fora do comum.
Atualmente, somos ensinados a usar o raciocínio para reprimir o que é inato e instintivo.
Comprovando assim a fala de Louro (2008, p.22), que diz: “A diferença é produzida através de
processos discursivos e culturais. A diferença é 'ensinada'”.
A natureza do ser humano, assim como a de diversas outras espécies, é sujeita a práticas
homossexuais, porém, ocorre que toda a cultura social constrói um sistema heteronormativo que
silencia todo e qualquer desejo ou prática “homo”, ensinando e criando assim um conceito de
diferença. Esse sistema é mantido e reforçado pelos mesmos sujeitos que se encontram submissos
a ele. Miskolci (2012, p.15) diz que a heteronormatividade é dominante na atualidade, e atua de
maneira que todos adotem um padrão heterossexual como modelo em sua vida, mesmo que não se
tenha nenhum relacionamento com um indivíduo do sexo oposto.
A fascinação de muitos alunos pela explicação foi explícita. Para eles, entender o
propósito de sua existência de forma biológica e o funcionamento de seus desejos, o que pode ser
“a loucura de uma paixão” e até mesmo o ciúme, dentre outros sentimentos ou sensações, foi o
motivo de várias perguntas e relatos de casos pessoais.
O terceiro dia de oﬁcina foi divido em três momentos. O primeiro para os jogos teatrais,
aquecimento corporal, alongamento e expressão corporal, além de ser trabalhado o trecho do
texto Romeu e Julieta, de William Shakespeare, no qual Julieta diz:
Julieta – Ah, Romeu, Romeu! Por que tinhas que ser Romeu? Renega teu pai,
rejeita teu nome; e, se assim não o quiseres, jura então que me tens amor e deixarei de
ser uma Capuleto.
Romeu (à parte) – Devo escutar mais, ou devo falar agora?
Julieta – É só teu nome que é meu inimigo. Mas tu és tu mesmo, não um
Montéquio. E o que é Montéquio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem
qualquer outra parte de um homem. Ah, se fosses algum outro nome! O que signiﬁca
um nome? Aquilo a que chamamos rosa, com qualquer outro nome teria o mesmo e
doce perfume. E Romeu também, mesmo que não se chamasse Romeu, ainda assim
teria a mesma amada perfeição que lhe é própria, sem esse título. Romeu, livra-te de teu
nome; em troca dele, que não é parte de ti, toma-me inteira para ti.
Romeu – Tomo-te por tua palavra: chama-me de teu amor, e serei assim
rebatizado; nunca mais serei Romeu.
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Julieta – Quem é esse homem que, assim envolto pela noite, tropeça em meu
segredo?
Romeu – Com um nome, não sei como te dizer quem sou. Meu nome, minha
santa, é odioso a mim mesmo, porque é inimigo teu; se o tivesse escrito, rasgaria a
palavra. (SHAKESPEARE, 1998, p.49-50)

Como Tibaji (2014) vai relatar em seu texto, a discussão é mais ampla, e o texto ainda
pode ser considerado com apropriado, conﬁra trecho do texto a seguir:
“(...) a discussão é mais ampla do que a trama superﬁcial da peça indica e
parece-nos apropriada para o tema LGBT. Trata-se da discussão, em última instância,
da relação entre o nome – o substantivo – e aquilo que ele designa, a relação entre a
palavra e a coisa. É Julieta, e não Romeu, quem reﬂete sobre essa relação e aponta o
caráter convencional do nome: “aquilo a que chamamos rosa, com qualquer outro nome
teria o mesmo e doce perfume”. Mas mais do que isso, o nome, frequentemente, pode
servir como etiqueta ou rótulo, limitando a expressão do ser, que passaria a ter que
corresponder aos atributos convencionais do ser que leva o nome que lhe foi atribuído.
Trata-se, em relação ao tema LGBT, de colocar em questão a atribuição de
características indenitárias especíﬁcas para cada nome: heterossexual, homossexual,
bissexual, travesti, transexual, intersexual, neutro etc.” (TIBAJI, 2014).

O segundo momento do terceiro dia de aula foi para uma apresentação a respeito da
anatomia e ﬁsiologia do órgão genital feminino (tema sugerido pelos próprios alunos), e em um
terceiro momento trabalhamos e discutimos a questão de forma aberta e reﬂexiva: “se a
homossexualidade é genética?”. Chegamos discussões “se roupa deﬁnia caráter?”, “se a
sexualidade deﬁne caráter?”, logo em seguida foram aplicados jogos em que os alunos deveriam
utilizar roupas contrárias ao seu gênero, como se fosse um acessório do seu mesmo gênero. Por
exemplo: um aluno pegou um vestido e utilizou como venda para a boca e o nariz, e fez o
exercício cênico como se fosse um “bandido”. E em seguida retomamos os diálogos “se roupa
deﬁnia caráter?”, “se a sexualidade deﬁne caráter?” e percebemos que alguns alunos mudaram de
opinião quanto essas discussões, mas outros ainda continuaram com suas opiniões de principio.
O conteúdo a respeito da anatomia e ﬁsiologia do órgão genital feminino inicialmente foi
apresentado pela oﬁcineira Deborah Gontijo de Castro para garantir uma maior participação das
mulheres que ali se encontravam. Um homem abordando um tema tão íntimo para as mulheres, e
forma tão aberta, pode causar certo desconforto e acaba fazendo com que as participantes não
exponham suas dúvidas. Solucionamos todas as dúvidas apresentadas a nós no primeiro dia de
oﬁcina com relação à sexualidade e abordamos brevemente um pouco da história da mulher e sua
sexualidade dos tempos antigos até a atualidade, possibilitando posteriormente uma discussão a
respeito do tema e trabalhando o fato de que em sala de aula não há espaço para que se trate deste
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assunto.
Estudamos a questão “a homossexualidade é genética?” inicialmente com base no artigo:
A orientação sexual e as investigações acerca da existência de componentes biológicos e
genéticos determinantes (2013) de ALVES e TSUNETO o qual trata de várias pesquisas
realizadas, que foram apresentadas aos participantes, buscando comprovar evidências genéticas
sobre a orientação sexual. Após isso realizamos um intenso diálogo onde foi solicitada a opinião
de todos a respeito das pesquisas, e questionamos se acreditavam que a homossexualidade era
uma escolha ou uma pré-disposição genética. A maioria se mostrou indecisa e extremamente
intrigada, questionando a ocorrência de casos de irmãos gêmeos idênticos com diferentes
preferências sexuais. Ao ﬁm, dissemos que não há realmente provas de que seja um fator
psicológico ou biológico, apesar de intensas pesquisas. Também dissemos que o desejo sexual
não é algo estável e que todos podem ter diferentes preferências, mesmo que em algum momento
curto de nossas vidas, o que é aﬁrmado na fala de Stuart Hall (1997, p. 13), que diz:
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não
são uniﬁcadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas
identiﬁcações estão sendo continuamente deslocadas.

Reﬂetimos assim, que a sexualidade é algo amplo demais para ser deﬁnida de forma
binária. Logo questionamos se a pergunta ideal no lugar de: “é genético ou não?”, não seria:
“Onde está o direito de exercer a minha sexualidade da forma que desejo?”
No último dia aprofundamos mais os jogos de roupas contrárias ao seu gênero, assim os
alunos utilizaram roupas de gênero contrários ao seu, mas com comportamento adequados ao seu
gênero. Acontece então o jogo teatral A festa onde existia um detetive, um assassino e os outros
eram vítimas, assim com roupas e gêneros diferentes. Eles tinham que estar na festa, se comportar
como numa festa, utilizando a roupa a favor da função recebida. No ﬁnal houve um diálogo com os alunos
sobre se as roupas inﬂuenciavam no caráter ou sexualidade.

Considerações Finais
As oﬁcinas relatadas nos faz reﬂetir como o pensamento e comportamento dos alunos
5

Jogo teatral a festa, surgiu da partitura de exercício criados pelo projeto de extensão Araci. O jogo foi modiﬁcado e
aprofundado, uma das ações do Trabalho de conclusão do Weverton Andrade, os alunos tinham que utilizar roupa
contraria ao seu gênero, e depois deixar como que essa roupa conduzisse seu corpo no espaço modiﬁcado seu gênero
de acordo com o gênero da peça de roupa. Vale ressaltar que os a oﬁcina aconteceu com autorização dos pais. O jogo
teatral a festa trabalha a atenção, a curiosidade, a concentração, e agilidade. É preciso se comportar como se estivesse
numa festa, atento devem interagir, uns com outros, lidar com a questão de gênero, tentar descobrir quem é o
assassino, que pisca os olhos e mata as vitimas. Um jogo bem aceito pelos adolescentes.
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pode ser característico de uma geração preconceituosa. E considerando os conhecimentos
prévios dos alunos, nos impulsa a pensar que a sexualidade não é tratada em todos os seus
aspectos na sala de aula, nos levando a acreditar que o trabalho de intervenções em espaços
escolares públicos abordando a sexualidade na contemporaneidade e suas relações com o meio
cultural, social e biológico, deve também ser estendido aos professores de todas as disciplinas,
conforme sugere alguns estudiosos
A parceria entre teatro e biologia nos proporcionou um maior aproveitamento das
atividades relatadas. Os diversos momentos nos quais foram realizados os jogos teatrais, jogos
dramáticos e exercícios de improvisação possibilitaram a interação entre os participantes, além
de uma análise de traços do perﬁl de cada um, o que por sua vez nos permitiu um melhor
direcionamento das oﬁcinas, adotando diferentes estratégias de acordo com o observado. As
informações cientíﬁcas discutidas, associadas a formas mais abrangentes do meio artístico de
incitar e responder a questionamentos causaram um maior impacto nos alunos além de melhorar
de modo signiﬁcativo a participação dos mesmos.
A realidade observada durante as atividades, principalmente por estarem dentro do que já
se esperava, mostram como é forte este sistema de normatização que existe dentro da escola, e
como os alunos são “moldados” para que se tornem o que a sociedade espera de acordo com
padrões morais, como nos mostra Miskolci (2012, p. 53):
A educação, infelizmente, até hoje se constituiu em um conjunto de técnicas que busca
fazer o outro ser do jeito que a gente quer. E isso é realmente muito triste, algo
autoritário, normativo, violento. A gente aprende a ensinar como se ensinar fosse um
processo bem–sucedido em que no ﬁnal, todo mundo pensa como você, age como você
e vive como você. Talvez, espero, tenhamos começado a reavaliar isso, e, ao invés de
educar para homogeneizar ou alocar confortavelmente cada um em uma gaveta,
estejamos começando a aprender a nos transformar por meio das diferenças.


Concluímos então que a escola deve se tornar o alvo de um trabalho contínuo, para que se

torne o espaço de valorização da diversidade. Proporcionando discentes e docentes uma
participação ativa em reﬂexões sobre a diversidade sexual, identidade de gênero e outros
assuntos, tratando-a em todas as suas possibilidades, para que se formem indivíduos livres de
barreiras moralistas e/ou religiosas. Desse modo é possível fazer com que a escola se torne uma
ferramenta para a desconstrução do sistema (que podemos reﬂetir como cistema)
heteronormativo, e é este o futuro almejado através deste e dos futuros trabalhos a serem
realizados.
- 100 -

I EDS UFSJ 2015

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, E.F.; TSUNETO, L. T. A orientação homossexual e as investigações acerca da existência de
componentes biológicos determinantes. Scire Salutis, Aquibadã, v.3, n.1, p. 62-78, 2013.DOI:
http://dx.doi.org/10.6008/ESS2236-9600.2013.001.0006FORASTIERI, V. Orientações sexuais,
evolução e genética. Revista Candombá, v.2, n.1, 2006.

HALL, S. Identidades culturais na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes
Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.

LIONÇO, T.; DINIZ, D. Homofobia, silêncio e naturalização: por uma narrativa da diversidade sexual.
Revista Psicologia Política, v.8, n.16, 2008.

LOURO, G. L. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, vol.19, no.2, 2008.

MISKOLCI, R. Teoria Queer: Um aprendizado pelas diferenças. Belo Horizonte: Autêntica
Editora: UFOP- Universidade Federal de Ouro Preto, 2012.

MORRIS, D. O Macaco Nu. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 1967.

RIBEIRO, P.R.C. Os corpos no espaço escolar: (Re)conﬁgurações dos/as alunos/as anormais em tempos
pós-modernos. In: Anderson Ferrari; Cláudia Maria Ribeiro; Roney Polato de Castro; Vanderlei Barbosa..
(Org). Corpo, gênero e sexualidade. 1ed. Lavras-MG: Editora da UFLA, v.1, 2014.

SILVA, E. P. Q. Entremeando corpos, sexualidades, gêneros e educação escolar. In: Anderson Ferrari;
Cláudia Maria Ribeiro; Roney Polato de Castro; Vanderlei Barbosa. (Org). Corpo, gênero e sexualidade.
1ed. Lavras-MG: Editora da UFLA, v.1, 2014.

SILVA, WEVERTON ANDRADE. Professor “Afetado”: Perpectivas do Teatro Interdisciplinas com a
Biologia na Educação. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Teatro. COTEA. Universidade Federal
de São João del-Rei. Orientação: Prof. Dr. Alberto Ferreira da Rocha Junior. 2015

- 101 -

I EDS UFSJ 2015

Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira
A teoria Queer em um ensaio sobre resistência no documentário Dzi Croquettes
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Resumo: O presente ensaio pretende dissertar sobre o documentário Dzi Croquettes,
perpassando pela teoria Queer e suas inspirações para a desconstrução e ressigniﬁcação acerca de
gênero e sexualidade. O ﬁlme mostra a trajetória do grupo de teatro homônimo e servirá como
base para entender os vários pontos de resistência vivenciados por essas pessoas, tanto no
contexto que cabe à teoria Queer, quanto à indiscutível inserção política vivida na época da
ditadura militar no Brasil. Todos esses temas são costurados por uma memória de infância sobre
uma ﬁgueira e seu lento processo de enraizamento e crescimento.
São João del-Rei
Julho/2015
Nos arredores de Passos, Minas Gerais, há um ﬁgueira exuberante. Uma árvore enorme,
de copada imponente, tronco espesso que necessita algumas pessoas para poder abraçá-lo. Meu
pai me ensinou que a ﬁgueira não é uma árvore que nasce diretamente no chão. Para que suas
raízes ﬁxem à terra, a ﬁgueira precisa antes de tudo, que algum pássaro deixe sua semente em
cima de outra árvore. Ali a semente germina e inicia um processo de parasitagem, a ﬁgueira seiva
a outra árvore até que suas raízes alcancem o chão. Depois disso a árvore-parasita começa a
crescer e a criar mais raízes em torno da outra árvore, nesse processo lento e cruel a ﬁgueira acaba
por matar a árvore parasitada. No caso da ﬁgueira de Passos, especiﬁcamente, no meio daquele
tronco centenário havia um galho incondizente, outra textura, outra folhagem de outra cor, que
eclodia do interior daquela madeira rústica, violenta. Ao questionar o meu pai sobre aquele galho
desarrazoado, ele me respondeu que ele não pertencia a ﬁgueira, mas sim à outra árvore, que por
centenas de anos insistia em sobreviver aos abraços da sua algoz. No contexto político que se
inseria o Brasil na década de 70, subverter qualquer uma das instituições do conservadorismo
militar, era no mínimo um ato de resistência. O grupo teatral Dzi Croquettes, é um exemplo dessa
resistência, e tendo sua história narrada em um documentário, é que podemos notar essa
sobrevivência cultural. O documentário de 2009, dirigido por Tatiana Issa e Raphael Alvarez,
somado à essa metáfora construída com uma memória, vão servir de suporte para a a análise da
resistência e da subversão desse grupo social dentro da ditadura militar.
Para isso há de de se entender o rastro que é necessário um observador, esse precisa ser
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dotado de experiência suﬁciente para decifrá-lo, entendê-lo, decodiﬁcá-lo. É preciso ainda
construir e agregar as informações para que se gere um resultado. Benjamin (1987), exempliﬁca
com o caçador, que precisa da informação dos rastros para encontrar a sua presa. O rastro deixado
pelo galho da árvore que resistia aos incontestáveis abraços da ﬁgueira, de nada valeria para
aquela criança curiosa, não fosse as informações precisas da experiência do pai. A capacidade da
construção da informação pela linguagem oral foi que permitiu a que aquela experiência fosse
possível e fosse passada, de pai pra ﬁlho, esse, não aprendeu a ler aqueles rastros como pai, mas
que guardou a memória. Com essa informação, é possível registrar a resistência desse narrador,
que assim como aquele galho solitário, e assim como o grupo Dzi Croquettes, insiste em
sobreviver, contradizendo a potência das forças dominadoras, indo em contramão às
normatizações.
O Grupo Dzi Croquettes nasceu em 1972, quatro anos após a instauração do AI5, Ato
Institucional aplicado pelos militares que fechou o congresso e passou a perseguir diversas
manifestações artísticas e culturais através da censura. A formação original dos Dzi era composta
por treze atores, todos homens. Tinham como características principais o humor, a crítica e a
subversão, principalmente no quesito sexualidade. Uma das cenas do documentário, é um
registro do início do show dos Croquettes, no qual eles dizem: “Não somos damas, nem
cavalheiros, nós não somos homens. Se quiseram vir a um show de mulheres, nós também não
somos mulheres. Nós somos gente, misturamos tudo em uma coisa só: gente”. A fala do ator
Lennie Dale prova o quão subversivo para a época esse grupo podia ser, homens fortes e peludos,
vestidos de mulher, que traziam para o palco linguagens do teatro, da Broadway, da dança, do
improviso, da mímica. Excelentes dançarinos e atores que passaram a lutar juntos pela mesma
causa: a revolução pela arte. O documentário é a tentativa de tirar do anonimato o grupo que
inspirou uma legião de atores no Brasil, que foi responsável pela criação de gírias usadas até hoje
como “tiete” e que foram capazes de encantar, emocionar e encorajar uma população, como
atestam Frey e MacRae (1985):
(…) o deboche bem-humorado dos Dzi Croquettes parecia abrir uma brecha para a
expressão de alguma forma de não-conformismo. Se não era possível criticar
publicamente o regime ou o sistema econômico, questionava-se as bases sagradas da
vida cotidiana (Frey e MacRae, 1985, p. 20).

A teoria Queer será o eixo central pelo qual perpassará essa pesquisa, é através dela que se
pretende analisar o documentário Dzi Croquettes. O Queer será para este estudo assim como o
olho da câmera é para o real, servindo como ﬁltro, objeto de seleção, de desconstrução e
reformulação.
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Seus múltiplos signiﬁcados se chocam com as políticas de identidade, que é delimitada
por entendimentos estáticos de sexualidade e gênero. A teoria Queer é radicalmente
antiessencialista e rejeita qualquer pensamento que se baseie em uma concepção de identidade
uniﬁcada. Para Susan D. Walters (2001), a abordagem desaﬁa ainda a noção de
homossexualidade e a hegemonia da heterossexualidade com sua falsa pretensão de unidade, a
qual é constantemente minada pelas incoerências de sexo e gênero. Pode-se entender o Queer
como uma abordagem pós-estruturalista, com bases nos estudos de gênero, mas que vem contra a
deﬁnição de uma identidade padrão. A teoria Queer, explica Walters (2001), desconstrói a
identidade no singular, pois essa reaﬁrma a hegemonia heteronormativa. O sujeito é entendido
sem rótulos, ele não precisa ser categorizado ou agrupado. Os estudos Queer lutam, portanto,
contra qualquer tentativa de denominação óbvia (homem, mulher, latina, bicha, puta), contra
denominações dicotômicas (ativo – passivo, mulher – homem, homossexual – heterossexual) e
também contra categorias equacionais (gênero = sexo).
A teoria Queer, em suas raízes acadêmicas, evita entender a sexualidade através de visões
singulares e uniﬁcadas como o desejo homossexual, ou a teoria feminista, ou de gênero. Além de
desaﬁar outras críticas genéricas de identidade-base que, invariavelmente, reproduzem várias
condições de repressão. Como exemplo disso, Walters (2001) cita que os termos gay ou
homossexual podem ser entendidos como uma categoria (ﬁccional) que sustenta a disputa binária
entre “gay” e “hétero” que, por si só, já faz parte da lógica repressiva da identidade.
É praticamente impossível falar de Dzi Croquettes sem falar de sexualidade. Os jogos e
brincadeiras vivenciados pelo grupo, as trocas dos papeis fundamentais de gênero, a confusão e a
dubialidade sexual é o cartão postal dos Croquettes. No documentário o ator Pedro Cardoso
chega a proferir que no teatro do Dzi havia uma sexualidade perfeita, onde eles conseguiam
transmitir um pouco de tudo. Essa desconstrução do gênero, mesmo que em âmbito cênico, pode
ser comparada às ideias da teoria Queer, que propõe a descentralização dos papéis de gênero,
acreditando em “corpos que importam” como diria Butler. Estruturada em cima dos conceitos
desconstrucionistas de Derrida, a teoria Queer tenta mostrar o quanto o processo aﬁrmativo pode
ser cruel e inquisidor para a vida de um homossexual, por exemplo. No texto “A epstemologia do
armário” de Eve Sedgwick, a autora discorre sobre o ato de sair do armário e suas consequências,
inclusive coloca o armário como objeto inquisidor do século XX.


Falar de teoria Queer é falar de desconstrução, falar de desconstrução é falar de rastros e

fragmentos, falar de fragmentos é falar de resistência e, resistência é a palavra que vou utilizar
para falar do Dzi Croquettes. Propor uma nova conﬁguração em estruturas teatrais e estruturas de
gênero, no contexto político em que surgiu o Dzi Croquettes, conseguir ser revolucionário numa
época de extrema turbulência política e conservadora, principalmente, é resistir aos abraços
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tiranos da ﬁgueira.
Se o ato de sair do armário já é uma tarefa difícil e dolorida em tempos de paz e mesmo em
uma sociedade com capacidade de se informar mais profundamente, com o advento da internet,
por exemplo, ainda continua um processo tortuoso. Durante a censura da informação e a ditadura
militar, romper com padrões e estruturas vigentes era quase suicídio. Em matéria para a Revista
Fórum, a transexual Helena Vieira, levantou informações sobre travestis e homossexuais durante
a ditadura. A invisibilidade era tanta que mesmo em meios de esquerda e grupos anti-golpe eles
eram rejeitados. Na reportagem, Vieira traz o depoimento do historiador James Green, que teve
que esconder sua sexualidade pra fazer parte do Comando de Libertação Nacional, grupo no qual
a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, fazia parte.
Ainda na matéria, Vieira levanta casos de travestis que foram abusadas por policias para
não serem presas, e casos de outras que se cortavam com gilette, pois assim os policiais ﬁcavam
com medo de pegá-las por conta da AIDS. Casos de tortura e de conﬁnamento em hospícios como
os de Barbacena - MG, também são relatados por Helena. Todas essas informações foram
retiradas do documento da Comissão Nacional da Verdade, onde foram registrados depoimentos
acerca da ditadura no Brasil.
Trouxe esses dados para ilustrar que o abraço meramente metafórico da ﬁgueira, na
realidade era bem cruel. A perseguição contra grupos LGBT não se limitava às limpezas de rua,
eram muito comuns as práticas de censura e ataques à revistas e jornais que eram voltados para
esse público, além dos jornais apoiadores do golpe, tratar o assunto da sexualidade e do gênero
com termos como, “degenerados”, “práticas abomináveis” e o tão falado “câncer gay”
O documentário Dzi Croquettes, começa por explicar a situação política do país na época,
através de comentários e imagens, mostra o germinar da semente da ﬁgueira e com o tempo após o
tempo, mostra o descer de suas raízes e o início do abraço repressor com a instauração do AI 5,
pelos militares. Com isso a repressão de toda liberdade artística e de informação.
Após essa introdução o ﬁlme vai se dividir em capítulos, que irão narrar a vida do grupo
Dzi Croquettes. Há perceptivelmente a tentativa de manter o grupo e as ações deste, em uma
posição muito próxima do que a teoria Queer defende. Assistindo ao documentário ﬁca difícil
negar que realmente haja essa postura e que ela parta do próprio grupo, mesmo que na época
inexistissem teorias do tipo para orientar essas atitudes, o grupo é assim como conﬁrmam as
entrevistas, dúbio, andrógino, revolucionário. Mas além de tudo, nota-se uma postura quase
maternal por parte dos diretores de manterem eles nesse lugar, conﬁrmando e comprovando com
essas seleções de entrevistas que eles não tinham a intensão de se deﬁnir, de catalogar qualquer
sexualidade.
Nos fragmentos de resistência deixados pelo Dzi Croquettes, e reagrupados pelo modelo
do vídeo documentário, é que se dá espaço para construir uma nova história de resistência para a
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comunidade Queer, para homossexuais, transexuais e travestis. Há de se reconhecer a
importância desse processo para esse público que ainda hoje vive sob os apertos de uma
sociedade que reprime, que lhes cobra resistência e ter símbolos para se sustentar, orienta esse
movimento militante. Ao olhar sob a perspectiva de Bill Nichols (2005), o gênero documentário é
uma construção social. No caso de Dzi Croquettes, a construção social que vem emaranhada com
o ﬁlme apresenta um grupo que mudou costumes, rompeu barreiras. Além de tudo, esse grupo,
como no próprio documentário diz, é talvez a primeira manifestação ou tradução artística dos
homossexuais, ou seja, o documentário passa a representar algo que já representava muito. Essa
maneira de traduzir o Dzi através da lente da câmera, trazê-los de volta, torná-los imortais é uma
forma apreciativa, perante as diﬁculdades. O documentário conseguiu ainda, em termos gerais,
evitar comparações diretas, rótulos ou categorização de grupos de pessoas ou dos próprios
Croquettes.
Através do ﬁlme e da existência do Dzi, é desconstruída uma imagem formal de
masculinidade e de feminilidade, já que o espetáculo ﬁca instável entre um e outro. Há uma
subversão nos papéis sociais dado que muitos dos atores, que se davam tão bem em se vestirem e
fazerem o papel de mulher, também se relacionavam com mulheres, quebrando paradigmas de
que homens travestidos são essencialmente homossexuais. Isso é corroborado pelo o conceito de
“gente”, o qual não precisa ser feminino ou masculino. Durante as entrevistas, percebe-se uma
certa instabilidade na defesa dessa ideia, mas há de se respeitar o feito de conseguir manter esse
discurso durante a maioria do tempo, dado a grande quantidade de entrevistados, cada qual com
seu desenvolvimento cultural, cada um com sua ideologia.
Através desse documentário e das informações levantadas sobre a ditadura e sua relação e
práticas com homossexuais, transexuais e travestis, ﬁca claro que o simples ato de existir do Dzi
Croquettes já era um ato revolucionário para a época. Ao trazer para o palco, através do bom
humor e técnicas teatrais e de dança impecáveis, a crítica bem construída dessas estruturas
engessadas da sociedade da época, os Dzi vivem a função de resistir. Seus atos subversivos
passam a ser referência e representatividade para um grupo extremamente marginalizado em
quase todas as instâncias. Como aﬁrma o pesquisador Denilson Lopes (2002), é fundamental a
recuperação dessa voz esquecida, desse tabu triplamente negado no século XIX, pelo catolicismo
(pecado), pela ciência (patologia) e pelo estado (crime). E é essa voz que o Dzi traz à tona.
O documentário Dzi Croquettes, com suas cenas, cortes e desejos dos próprios diretores,
desconstrói a imagem engessada sobre a sexualidade e em, raros momentos, numa tentativa de
reforçar suas ideias, acaba por reaﬁrmar estereótipos, como o sentido pejorativo da “bicha” ou do
“travesti”, empregados no ﬁlme. Durante os episódios, os diretores querem proteger os
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Croquettes e ressaltar a importância que o grupo tem para Tatiana Issa, que cresceu nos bastidores
daquele espetáculo. Apesar de assuntos mais polêmicos como homossexualidade ou uso de
drogas emergirem durante o documentário, percebe-se que Issa e Alvarez pretendem mantê-los
sempre no limiar, numa fronteira, sem rótulos, sem etiquetas, talvez numa tentativa de proteger a
imagem daqueles que já sofreram com a ditadura, com a imprensa, com a AIDS, com a morte.
Essa tentativa soa muito parecido com aquilo que teoria Queer defende: não há a necessidade de
se rotular as pessoas através dos desejos, ou através dos seus gêneros. Como Sedgwick (1993)
trabalha em seu ensaio, indivíduos por todo mundo sofrem as consequências da presença do
armário. Esse armário não é uma metáfora do passado, mas sim uma situação presente e imposta
na vida das pessoas, a falsa necessidade de ter que se categorizar desejos e pessoas é o que
sustenta a presença sombria desse objeto na vida dos sujeitos.
Portanto o documentário coloca à mostra o quão importante é a presença desse grupo para
a representatividade desse público, é além disso a desconstrução de papéis e preconceitos através
de uma revolução artística inteligente. Aquele galho desarrazoado não era um galho de ﬁgueira. E
o Dzi Croquettes é a resistência, é a subversão, é o galho que insiste em viver, crescer, transpor
barreiras.
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RESUMO: A sociedade brasileira é marcada por raízes patriarcais, machistas, sexistas e,
sobretudo, heteronormativas. Essa moral tradicional, por vezes, serve-se de critérios
questionáveis para justiﬁcar o preconceito, a discriminação e a violência, além de fortalecer
estigmas e estereótipos relativos a questões sexuais e identitárias. Dentro das unidades
carceráreas, essa situação torna-se ainda mais alarmante. A população LGBT encarcerada,
duplamente rotulada como desviante, tem sido alvo de invisibilidade e descaso do poder público,
com reiterados descumprimentos aos novos parâmetros de acolhimento e tratamento desse
grupo. Com isso, e tendo em vista a Resolução Conjunta nº 01/2014 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e Conselho Criminal de Combate à Discriminação,
publicada em 17 de abril de 2014, bem como entrevistas realizadas em visita à Penitenciária
Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares - MG, buscaremos provocar reﬂexões
acerca das diferenças sexuais e identitárias a partir do panorama do sistema prisional brasileiro.
ABSTRACT: Brazilian society is marked by patriarchy, machism, sexism and especially
heteronormativity. This traditional morality frequently uses questionable ways to justify
prejudice, discrimination and violence, aside from strengthening stigmas and stereotypes related
to sexual and identity issues. In prison, the situation becomes even more alarming. The
imprisioned LGBT population, twice labeled as outsider, has been victim of invisibility and
government indifference, with repeated violation of current standards of accepptance and
treatment. Based on that, and considerating the Joint Resolution n. 01/2014 of Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) and Conselho Criminal de Combate à
Discriminação, published on April 17, 2014, as well as interviews from a visit to Penitenciária
Francisco Floriano de Paula, of Governador Valadares - MG, we intend to cause reﬂections about
sex and identity differences from the view of the Brazilian penitentiary system.
Keywords: prison, LGBT, gender identity, public policy, equality.

1. INTRODUÇÃO



A heteronormatividade conservada nos discursos e práticas de grupos sociais, políticos,

culturais e econômicos enseja, através de relações de poder, a manutenção de valores morais
reacionários, tradicionalistas e antiliberais. Esses valores, em consonância com a noção de moral,
tradição e bons costumes, bem como com as raízes patriarcais, machistas e sexistas da sociedade,
contribuem para a produção de desigualdades e espaços de opressão ocultos pelo falso caráter
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natural e inevitável da ordem binária dos sexos. Constroem e fortalecem práticas
discriminatórias, adaptam os espaços, deﬁnem hierarquias e marginalizam quem não se
comporta de acordo com as normas pré-estabelecidas. Com isso, as pessoas que não se
enquadram nem se adaptam aos moldes heteronormativos passam a ser constituintes de um novo
grupo de outsiders (BECKER, 1928).
Tal designação pode se dar não só em função da orientação sexual, como também da
identidade de gênero e/ou dos papéis de gênero, cabendo uma diferenciação entre os signiﬁcados
concernentes a cada um. A orientação sexual refere-se à atração sexual, emocional e/ou afetiva
que o indivíduo pode sentir ao longo de sua vida. Assim, a sexualidade é um campo aberto de
possibilidades que permite a constante (re)construção da vivência e expressão do desejo.
A identidade de gênero, por sua vez, diz respeito à auto-percepção psicológica de cada
indivíduo sobre o gênero a que pertence, tendo em vista as construções e vivências internas,
corporais e sociais, as quais podem corresponder ou não com o sexo biológico. Quando há essa
correspondência, diz-se que o indivíduo é cisgênero e, caso contrário, diz-se que o indivíduo é
transgênero.
Já os papéis de gênero são os comportamentos, funções e atividades exercidos
socialmente e estereotipados como femininos ou masculinos. Nessa lógica binária, as mulheres
são associadas a características de fragilidade, passividade e propensão doméstica, que vão de
encontro à força e capacidade de decidir e realizar projetos, características que seriam próprias
dos homens.
Não há, portanto, qualquer associação intrínseca entre as condições apresentadas, bem
como entre elas e o sexo biológico (representado pela genitália). O que se tem, a partir disso, é um
esforço para se desconstruir as noções de signiﬁcados aprisionadas aos binarismos
masculino/feminino e heterossexual/homossexual, cuja perpetuação acarreta em imposições de
poder baseadas na apresentação da diferença como uma anomalia. Neste sentido, “qualquer
expressão fora do circuito sexo/gênero, tende a manterse na invisibilidade ou ser tratada como
criminosa, pecadora, anormal, logo, como abjeta” (SILVA; COSTA; FREITAS, 2014, p. 6).
Dessa forma, pretende-se provocar reﬂexões acerca das diferenças sexuais e identitárias a
partir da realidade do sistema carceráreo e da estigmatização pelas condutas consideradas
desviantes, além de superar as perspectivas contidas nos discursos heteronormativos proferidos,
sobretudo, por “empreendedores morais” (BECKER, 1928). Discursos esses que são
reproduzidos e reforçados pelas instituições e atribuem aos indivíduos estereótipos desviantes
tanto para a sexualidade quanto para as identidades de gênero, diﬁcultando, assim, a conquista e a
concretização de direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, aos plurais projetos de
vida boa e à autonomia individual.
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2. LGBTs E CÁRCERE

O cenário em que versa o presente trabalho é o compreendido na realidade do sistema
prisional brasileiro. Dessa forma, a abordagem realizada atinge indivíduos rotulados como
desviantes por ter (ou não) descumprido uma regra socialmente criada e institucionalmente
imposta (BECKER, 1928). Pode-se aﬁrmar que se trata de indivíduos amplamente rotulados
como desviantes (alto grau de outsider), haja vista que, além de encarcerados, pertencem ao
1

estigmatizado grupo LGBT.

Percebe-se um escasso acervo acadêmico para pesquisas sobre o tema, englobando
direitos da população LGBT e sistema prisional brasileiro, o que, portanto, leva a crer na carência
de indagações e questionamentos acerca do tratamento e da real condição desta no cenário de
encarceramento. Salo de Carvalho realiza a seguinte abordagem:
A proposição de um pensamento criminológico aberto e em diálogo com as
teorias queer objetiva a construção de um olhar qualiﬁcado, atento às
diversidades, preocupado com a efetivação dos direitos humanos e, sobretudo,
não-discriminatório em relação às demandas políticas (positivas e negativas)
dos movimentos sociais representantes por gays, lésbicas, bissexuais e
transexuais. (CARVALHO, 2012, p.1).

Há tempos têm-se comprovações da falência do sistema punitivo brasileiro, baseado,
primordialmente, no encarceramento do desviante.
O sistema prisional está centrado preponderantemente na premissa da exclusão
social do criminoso, visto como perigoso e insubordinado. O conﬁnamento e a
vigilância a que está submetido é estrategicamente ordenado por mecanismos
de opressão. (...) assim, a prisão acaba contribuindo para o apagamento dos
direitos humanos, mesmo porque os presos são estigmatizados por sua
condição de 'criminosos' que acaba retirando-os da categoria de humanos.
(SILVA; COSTA; FREITAS, 2014, p. 11).

Veriﬁca-se a superlotação dos cárceres tanto como causa quanto consequência desse
colapso. Ademais, é uma realidade que intenta o autoritarismo, aclamando a tortura e o
aniquilamento dos inimigos, que conta com o apoio da mídia, que promove o pânico moral e a
manutenção “do senso comum, ampliando o espectro punitivo, impondo penalidades mais
severas, ﬂexibilizando garantias (...)”. (BATISTA, 2011, p. 102). Nota-se, ademais, que:
A seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para maiores
condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a
verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias
não são características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de
todo os sistemas penais. (ZAFFARONI, 1991, apud BATISTA, 2011, p. 107).
1

Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros (travestis, transexuais, intersexuais).
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A partir da perspectiva exposta, depreende-se que a situação dos gays, das lésbicas, das
travestis e dos transgêneros que se encontram no cárcere é absolutamente degradante, tendo em
vista que “adquirem posições de vulnerabilidade (...) frente à incidência estigmatizadora do
sistema punitivo” (CARVALHO, 2012, p. 15). Considerando que os grupos constituem regras
criadas autonomamente que visam a regular as relações interpessoais, pode-se aﬁrmar que os
conjuntos de normas advindas de grupos constituídos por desviantes encarcerados, bem como os
constituídos por agentes penitenciários, são, regularmente, baseados na lógica heteronormativa.
Percebe-se que as concepções de gênero são falhas e, reiteradamente, ligadas ao sexo
biológico. Ademais, é manifesta a invisibilidade dessas pessoas, principalmente dentro do
cárcere, retratado ora pelo descaso e indiferença do poder público, ora pela perceptibilidade
ﬁgurada em torno da manutenção e do fortalecimento de estigmas e estereótipos. Em relação a
esse descaso, expõe Karina Fioravante:
(...) a partir do momento em que ignoramos as especiﬁcidades de gênero,
corremos o risco de cair em uma armadilha (...). Ou seja, negando-se a
necessidade de um recorte de grupo especíﬁca estamos ofuscando importante
aspectos culturais e ideológicos (...). Isso se aplica da mesma forma aos espaços
carcerários. Como pensar em políticas públicas especíﬁcas para a população
encarcerada ignorando as características singulares desses espaços,
compreendendo-os, portanto, de forma homogênea? É impossível.
(FIORAVANTE, 2011, p. 35).



A prisão, ambiente que se mostra, demasiadas vezes, reprodutor de padrões autoritários e

heteronormativos, além de privar a liberdade dos desviantes, os transforma, desarticulando suas
personalidades, reformando seus corpos e suas condutas a ﬁm de promover a readequação de suas
práticas e comportamentos de acordo com a “normalidade”, com o socialmente aceitável. Em
relação à população LGBT, os esforços pelo amoldamento recaem também sobre as questões
sexuais, além das delitivas institucionalizadas que deram causa ao encarceramento. Veriﬁca-se,
por parte dos funcionários e dos demais custodiados, reiteradas tentativas tanto de feminilizar as
lésbicas quanto de masculinizar os gays, incluindo retaliações, atos de violência, preconceito e
discriminação.


As travestis, as transexuais e os gays têm seus cabelos raspados como uma das reformas

pertinentes aos corpos, sendo, dessa forma, violentados, ainda que simbolicamente. Além disso,
não se veriﬁca a manutenção de tratamentos hormonais e de vestimentas adequadas à identidade
de gênero; não se respeitam os nomes sociais pelos quais gostariam de ser reconhecidas (os); são
cerceados (as), por diversas vezes, do direito à visita íntima. Nota-se, portanto, uma violência
institucionalizada, provocada e/ou legitimada pelas próprias agências punitivas.
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A violência sofrida pela população LGBT encarcerada assemelha-se à sofrida pela não-

encarcerada. Certamente uma das faces mais trágicas da violência que recai sobre tais indivíduos
é física, sobretudo, a letal, motivada por fundamentos homofóbicos e transfóbicos. O Relatório
sobre violência homofóbica no Brasil, divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos, aponta
que, no ano de 2011, do total de denúncias acerca de violações de Direito Humanos, 67,8% (4.614
denúncias), foram realizadas junto ao módulo LGBT do Disque 100. O Relatório de 2012
conﬁrma o grave quadro de violências homofóbicas no país ao revelar que, não obstante a
subnotiﬁcação, a cada dia, em média 13,29 pessoas sofreram esse tipo de violência. Dentre as
violências notiﬁcadas, as psicológicas aparecem em primeiro lugar, seguidas de discriminação e
violências físicas. Negligências, violências sexuais e violências institucionais também
apresentam expressivos percentuais. Em relação às violências físicas, o relatório apresentou o
maior percentual às lesões corporais (59,35%), seguidas de maus tratos (33,54%). As tentativas
de homicídios reportadas referem-se a 3,1% das violências notiﬁcadas e homicídio, a 1,44%.


Acarretando prejuízos à pesquisa quanto à exposição de informações, tem-se que os

dados divulgados sobre homicídios em que as vítimas pertencem à população LGBT não
apresentam referências quando às motivações que levaram ao crime. Portanto, é questionável
atribuí-los no quadro de violência homofóbica/transfóbica.


Tendo em vista o maior grau de vulnerabilidade, de violência e invisibilidade, foi

inaugurada, em 2009, no presídio de São José de Bicas II (MG), a primeira ala destinada à
população LGBT no país. Posteriormente, demais presídios, tais como o de Vespasiano (MG), e
outros no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Rio Grande do Sul adotaram a medida.


Questiona-se, entretanto, se essas alas especíﬁcas para gays, travestis e transexuais

representam uma forma de assegurar os direitos à integridade física, psicológica, sexual, à saúde
e a dignidade humana, protegendo os (as) custodiados (as) ou apresentam estruturas
fundamentadas em princípios segregacionistas e discriminatórios. Interpela-se se essas alas
oferecem concreta e efetiva “proteção”. Se a conclusão referente a tal indagação for positiva,
pode-se aﬁrmar que essa tutela se dá apenas a nível provisório, tendo em vista que, após o
cumprimento de pena, o sujeito, egresso do cárcere, continuará sendo submetido a violência.
Ademais, é necessário analisar se essa medida corrobora para a criação de um novo gueto, dentro
de um ambiente estruturalmente marginalizado e segregacionista.
Paralelamente a tal projeto, e tendo em vista as restrições de direitos para além dos
concernentes à liberdade, pensou-se em uma medida capaz de mitigar tais violações, bem como
reduzir a incidência de violência contra a população LGBT dentro do sistema prisional, tendo
como resultado a Resolução Conjunta nº 01/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) e Conselho Criminal de Combate à Discriminação. A resolução, que foi
publicada em 17 de abril de 2014, e vigora desde então, estabelece novos parâmetros de
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acolhimento e tratamento da comunidade LGBT encarcerada.
A resolução dispõe sobre as especiﬁcidades de cada componente da população LGBT,
classiﬁcando-os (retiﬁcando-os e rotulando-os), equivocando-se ao colocar como característica
indispensável ao gênero transexual a rejeição do próprio órgão sexual biológico. Ademais, versa
sobre o direito ao uso do nome social, inclusive para registros administrativos. Estabelece a
possibilidade de transferência de gays, travestis e transexuais para espaços de vivência
adequados à identidade de gênero, mediante expressa manifestação de vontade, de acesso
oferecido, necessariamente, pelas agências punitivas. Visa a garantir o direito ao uso de roupas
femininas ou masculinas, conforme o custodiado se identiﬁcar, à visita íntima, à formação
educacional. Trata do direito à manutenção dos cabelos compridos, caso o tenha, a ﬁm de garantir
as características deﬁnidoras de sua personalidade.
3. ENTRE DADOS, NORMAS E GRADES: A REALIDADE DA COMUNIDADE LGBT
NUMA UNIDADE PRISIONAL MINEIRA
Com o objetivo de analisar empiricamente a situação da população LGBT no sistema
carcerário, inclusive quanto à veriﬁcação dos possíveis reﬂexos provocados por tal resolução, e
elucidar questionamentos levantados até então, realizou-se, no mês de novembro, uma visita ao
presídio da cidade de Governador Valadares.
A Cadeia Pública de Governador Valadares é acometida pela superlotação, o que
compromete o acesso a condições de ventilação e higiene adequadas aos custodiados. Sua
infraestrutura é destinada a manutenção de 249 presos. Entretanto, até o mês de novembro de
2014, data da visita, contabilizou-se 765. Destes, aproximadamente, 46 são mulheres, que se
encontram encarceradas em pavilhão separado da população masculina.
Entretanto, percebe-se uma indiferença quanto à população LGBT, haja vista, por
exemplo, o desconhecimento de dados precisos sobre gays, lésbicas, travestis e transexuais.
Segundo Marluce Cristina Massariol2, as questões sobre homossexualidade são veladas entre as
próprias mulheres, mas a incidência é maior do que entre homens.
Quanto à passagem de travestis no presídio e relatos de violência sexual, verbal, física
e/ou psicológica sofrida pelos presos homossexuais, a diretora também desconhece. “Sempre
quando são perguntados sobre como está a convivência no alojamento, dizem que está tudo bem.
Eles têm um tipo de comunicação entre si que o que acontece ﬁca entre eles, ninguém conta”,
2

Diretora de atendimento e ressocialização, trabalha há seis anos no presídio. Graduada em Direito e Pós-graduada
em Direito Público.
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relata Marluce, mas ressalta que, caso venha a ocorrer serão feitos os procedimentos adequados
(boletim de ocorrência, exame de corpo e delito, etc).
A diretora e um dos agentes penitenciários presentes na sala se mostraram informados
sobre a já referida Resolução nº 01/2014. Em contrapartida, Marluce frisa que um dos
custodiados homossexuais possui o nome social Kelly, mas há uma grande resistência por parte
dos agentes em respeitá-lo. Quanto aos demais custodiados, alguns a tratam pelo nome social,
outros não, mas, por parte dos agentes nunca foi observado. “As coisas são transformadas
lentamente, não há uma aceitação rápida e tranquila. Para isso, há muito a ser feito para mudar a
mentalidade dos agentes e dos próprios presos”, pontua Marluce.
Ademais, no que se refere à visita íntima, a diretora disse que não existe diferença no
tratamento entre casais heterossexuais e homossexuais. Tem-se como requisitos para a concessão
da visita a apresentação da escritura de união estável do casal, exames de HIV, Hepatite B, VDRL,
preventivo e atestado de antecedentes criminais. Segundo Marluce, durante os seis anos em que
trabalha no presídio, houve apenas um pedido proveniente de casal homossexual, que foi
deferido.
Contudo, o direito à visita íntima para a população LGBT em situação de privação de
liberdade é regulada pelos termos da Resolução CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011, a qual
assegura em seus artigos 1º e 2º a visita íntima de outro parceiro ou parceira, não necessariamente
cônjuge ou união estável.
Um terceiro agente penitenciário, que preferiu não ser identiﬁcado, nos informou que já
houve passagem de travestis no presídio e que estes sofreram violência constante (“24 horas por
dia” – demonstrando demasiada naturalização quanto à violação de direitos) por parte dos demais
encarcerados, tanto verbal, quanto psicológica e sexual, apesar do desconhecimento por parte de
Marluce. Quando questionado sobre o encaminhamento dos travestis para áreas especíﬁcas,
notou-se um despreparo para lidar com o assunto e consequente preconceito: “Eles não tem ala ou
cela especíﬁca. Ficam juntos com os homens, aliás, são homens, não é?”
O agente destaca, ainda, que o presídio funciona três vezes além da capacidade prisional
que oferece e, por isso, está passando por uma fase de adaptação, de remanejamento de
custodiados e, futuramente, virão melhorias na infraestrutura para melhor atendê-los. “Pra você
ter uma ideia não aprisionávamos mulheres aqui. Foi feita toda uma realocação dos presos para
que elas pudessem ter um pavilhão especíﬁco e que, ainda assim, não é totalmente adequado à
situação delas”, relata o agente. Fica claro o seu despreparo através do discurso carregado de
estigmas e resistência às diferenças.
No tocante à saúde, há a distribuição de preservativos, palestras periódicas sobre
prevenção de doenças realizadas por enfermeiros e psicólogo e acompanhamento médico,
- 114 -

I EDS UFSJ 2015

odontológico e psicológico. Além disso, testes de HIV e Síﬁlis são feitos em todos os
custodiados.


Marluce nos concedeu a possibilidade de entrevistar um dos custodiados homossexuais,

Gleison Fernando Pereira – a saber, Kelly –, 28 anos, que não se traveste nem faz uso de
tratamento hormonal. Moradora de Governador Valadares, é cabeleireira há treze anos, trabalhou
em vários salões de beleza da cidade, foi presa em fevereiro de 2014 e condenada a quatro anos e
dois meses por tráﬁco de drogas, apesar de aﬁrmar que foi obrigada, sob ameaça de morte, a
assinar como proprietária da droga (5 kg de maconha). Relata que teve os cabelos, grandes e bem
tratados, cortados quando ingressou. Informa-nos sobre uma travesti que foi presa há,
aproximadamente, um mês (Resolução 01/2014 já em vigor), e que também teve os cabelos
longos cortados e foi liberada no dia seguinte.


Relata que conhece, no presídio, mais quatro homossexuais assumidos socialmente,

inclusive um que se identiﬁca como Rafaela e que, quando ingressou, se encontrava em processo
de hormonização (já possuindo seios), mas o tratamento não foi mantido pela ausência de oferta.


Kelly aﬁrma nunca ter sofrido violência sexual dentro do presídio, mas que já aconteceu

com amigos. “Os homossexuais também sofrem violência por parte dos outros presos e dos
próprios agentes.” Relata, entretanto, que sofre, constantemente, violência verbal e psicológica.
“Me chamam de viadinho, dizem que eu tenho cara de doente, que não aguento trabalhar, só
porque sou magro”, conta, referindo-se a um dos quatro agentes penitenciários que a violentam.


Questionada sobre a possibilidade de relatar os casos de violência a alguma autoridade

competente dentro da administração do presídio, responde com medo da retaliação: “Relatar pra
quem? Tenho medo de contar e me prejudicar ainda mais”.


Perguntamos a sua opinião a respeito da possibilidade de haver ala/cela especíﬁca para a

população LGBT. Kelly, então, responde: “Quando eu cheguei ﬁquei doido pra cair numa cela só
de homossexuais. Acho que seria uma excelente ideia ter uma cela especíﬁca, porque sofremos
muito preconceito. Inclusive, deveriam existir agentes próprios para trabalhar nessa área, que não
sejam tão preconceituosos.”
4. CONCLUSÃO

Veriﬁca-se, através das entrevistas, ausência de preocupação por parte dos agentes quanto
à população LGBT, o que demonstra o alto grau outsider do grupo desviante ao qual pertence,
uma vez que não se enquadram no padrão de conduta imposto pelos “empreendedores morais”.
Referido padrão de conduta se capilariza por toda a sociedade e agências de poder
(inclusive o punitivo), razão pela qual se percebe, de forma clara, a ignorância e preconceito
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presente nas falas de um dos agentes entrevistados, articulados a percepções carregadas de
estereótipos, que corroboram para a manutenção de violação de direito.
Neste aspecto, necessária breve reﬂexão sobre a igualdade, que permeia o debate
levantado, e a possibilidade de tratamento diferenciado à comunidade LGBT encarcerada, ante as
suas especiﬁcidades. Poder-se-ia aﬁrmar que, por serem todos iguais perante a Lei, as normas
mencionadas, que visam resguardar a identidade de gênero e a autodeterminação sexual dos
encarcerados, não merecem prosperar – seriam discriminatórias.
Percebe-se, contudo, que a mera aﬁrmação ou o mero tratamento igual a todos não
elimina a discriminação, pelo contrário, torna ainda mais latentes as discrepâncias entre os
sujeitos, uma vez que referida percepção não traz a seu bojo a pluralidade de construções
identitárias e projetos de vida boa. Dar a comunidade trans encarcerada, por exemplo, o mesmo
tratamento dado à comunidade cis, por vezes constitui grave violação à dignidade da pessoa, uma
vez que há intervenção clara e indevida sobre os corpos e subjetividades neles existentes.
Cria-se, a partir desse conceito formal de igualdade, uma desnecessária polarização entre
igualdade e diferença, como se fossem conceitos incomunicáveis. Entende-se, contudo, que são
conceitos interconectados que se repelem e se fundamentam, e que essa tensão é que permite
conclusões conceituais mais plurais e democráticas, não havendo porque negá-la (SCOTT,
2005).
Dessa forma, considerando-se que igualdade é conceito construído historicamente, tendo
sido o grande fundamento de emancipação de grupos oprimidos, é necessário hoje que seja
construída uma prática de igualdade – sobretudo nas agências de poder – que não apenas nivele
todos perante a lei, mas que reconheça a diversidade, e a partir desta trace medidas especíﬁcas a
grupos, como meio de superação da discriminação sofrida em virtude da diferença.
Exemplo dessa nova construção é a Resolução Conjunta nº 01/2014 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e Conselho Criminal de Combate à
Discriminação, que não se torna efetiva simplesmente por sua existência no mundo jurídico; ao
contrário, a partir dessa existência é que a efetividade se constrói, na prática capacitada e
inclusiva dos agentes penitenciários, diretorias de unidades prisionais, dos envolvidos neste
universo, de modo a respeitar a identidade coletiva LGBT e suas demandas, de modo articulado à
preservação da identidade autônoma, projetos e a subjetividade de seus integrantes.
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Resumo
Este escrito apresenta considerações sobre políticas idealizadas, promovidas, executadas,
abortadas e sugestões de melhoramentos na seara de reconhecimento de direitos da população de
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais no Brasil. Para tanto, foram elaborados prévios
esclarecimentos de ordem conceitual, incluindo críticas terminólogicas expressadas pela
população LGBT, para, posteriormente, observar e analisar determinadas políticas
governamentais, incluindo ações oriundas dos três poderes: executivo, judiciário e legislativo, e
também do Ministério Público. Sem embargo, também serão abordadas atividades cuja execução
deu-se de modo parcial, a exemplo do pejorativamente denominado “kit gay” que, apesar de
idealizado, projetado, construído e distribuído a escolas públicas, não chegou a ser efetivamente
utilizado. Por outro lado, serão tecidas considerações sobre aspectos culturais e sociais que
envolvem a homotransfobia. Contudo a abordagem sobre tais aspectos dar-se-á de modo
superﬁcial, tendo em conta não serem o objeto do laboro (ainda que constituintes). Truísmo é que
pessoas com orientação sexual diversa da relação heterossexual - ou cuja identidade de gênero
foge da cisgeneridade - foram, e ainda o são, por essa razão, preteridas, humilhadas, lesionadas,
ameaçadas e mortas, portanto, cabe ao Estado, em suas diversas esferas, promover o bem comum.
É dizer, compreendendo o problema, algo há de ser feito e reside aí o objeto que se pretende
estudar, inclusive as razões de resistência existentes no seio do Poder Público. Sobre tais razões,
num terceiro momento, a pesquisa abarcou decisões judiciais em que foi negada vigência à
Resolução nº175/2013, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça. Projetos de leis
engavetados e em trâmite também foram imprescindíveis na elaboração do trabalho, além da
exposição de motivos para o abortamento de certas políticas desenvolvidas. No que toca ao
método de elaboração do trabalho, lançou-se mão de coleta de dados pelos meios virtuais e
presenciais, com entrevistas de pessoas envolvidas no processo de aﬁrmação de direitos da
população LGBTs e também que dele (do processo) são religiosamente discordantes. Na
doutrina, juristas e sociólogos nacionais e estrangeiros muito contribuíram, como consta das
referências bibliográﬁcas.
Palavras-chave: Discursos. Homotransfobia. Políticas públicas.

Introdução


Para a feitura deste, optou-se pelo estudo de políticas públicas e discursos oﬁciais

explícitos e tácitos existentes no que toca ao combate à homotransfobia e outros direitos da
1

2

população LGBT . Explicitou-se, assim, conceitos como homotransfobia. Em seguida, teceu-se
1

Alguns ainda não reconhecidos.
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considerações sobre atos políticos, administrativos e judiciais no Brasil.
Porém, categorizar, uniformizar, racionalizar cartesianamente a experiência humana é
tarefa cruel. Se com a modernidade veio a necessidade de se nomear e de, pretensamente, criar
discursos cientíﬁcos sobre a vida humana, com ela também vieram violências que possuem como
cerne o controle sobre os corpos, especiﬁcamente, sexo e sexualidade. Oportuna reﬂexão sobre o
discurso pelo qual se delineiam as expectativas, inclusive sexuais, que são criadas sobre os bebês,
seres que sequer tiveram uma relação de autoconhecimento com o próprio corpo, mas que já
possuem relativa ciência de que devem se casar, constituindo relação monogâmica e
heteronormativa. Noutras palavras, nota-se que os discursos sobre sexualidade são construções
discursivas anteriores à existência do indivíduo, inscrevendo nos corpos políticas sexuais prédeﬁnidas, sobre as quais não se tem controle, mas se é controlado. A sexualidade, citando
Foucault, é um "dispositivo histórico" (1988). É dizer: uma invenção social que se constitui,
historicamente, a partir de discursos sobre o sexo, que normatizam e que produzem "verdades".
3

Sua deﬁnição de dispositivo sugere a direção e a abrangência da mirada :
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados cientíﬁcos, proposições ﬁlosóﬁcas, morais, ﬁlantrópicas (...) o dito e o nãodito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre
esses elementos (Foucault, 1993, p.244).

Assim, sendo sexualidade e gênero categorias tratadas em padrões já normativizados,
tem-se como resultado o fortalecimento de uma estrutura social que coloca determinados corpos
à margem, negando-lhes subjetividades e conformando a diversidade humana em modelos
oﬁciais pré-fabricados. Nesse contexto, um dos instrumentos da busca por libertação de todo esse
processo de aprisionamento e uniformização de corpos são os movimentos LGBTs.
Aqui, para efeitos pedagógicos, o movimento LGBT propõe a diferenciação de alguns
conceitos, tais como identidade de gênero, papeis de gênero, sexo e orientação sexual. “Ser
mulher” ou “ser homem” seria, na realidade, um estigma imposto a todos os corpos, levando-se
em conta, nessa distinção discursiva4 , somente a genitália com a qual se nasce. Assim, a
concepção de mundo binária seria aquela em que o órgão genital das pessoas deﬁne seu gênero,
ou seja, uma característica corporal, como a existência de uma vagina, é suﬁciente para que se
2

Palavra ainda pouco utilizada. Mas foi escolhida para compor o título deste lavoro pelo abarcamento da hostilidade
em relação a homossexuais, transexuais e travestis.
3
Extraído da obra: O corpo educado, pedagogias da sexualidade, de Guacira lopes Louro, acessado em 10/3/15
em: http://copyﬁght.me/Acervo/livros/LOURO,%20Guacira%20Lopes.%20O%20Corpo%20Educado.pdf
4
Também denominada binarismo de gênero.
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como “mulher” e a partir daí sejam incorporadas expectativas sobre a existência dela, diferentes
das que se cria sobre quem nasce com um pênis. Contudo, tal pressuposto, consoante a proposta
do movimento LGBT, não compreenderia que a relação que as pessoas criam com o próprio corpo
seria mais complexa do que o determinismo genital e, por isso, a expressão da identidade de
gênero deveria ser compreendida como construção social, como aspecto subjetivo, não tendo
relação com a genitália com a qual se nasce. Transexuais, transgêneros e travestis são
identiﬁcações que surgem da subversão à lógica binária e sexista da qual se fala. Trata-se de
pessoas que, ao contrário das cisgênero, não se identiﬁcam com o gênero que lhes é imposto
socialmente e que, apenas por isso, sofrem uma série de agressões físicas e simbólicas, sendo uma
população estigmatizada e, quase sempre, relegada pela família, comunidade e poder público.
Para que se compreenda melhor a parte conceitual deste lavoro, explica-se, pelas palavras de
Marcelo Caetano5 , que:
cisnormatividade seria um sistema de poder que atribui um status mais elevado, e, com
isso, privilégios, àquelas pessoas que são categorizadas como cis (cisgêneras). Uma
pessoa cisgênera é aquela na qual o sexo designado ao nascer e o sentimento
interno/subjetivo de sexo e o gênero designado ao nascer e o sentimento interno/subjetivo
de gênero estão “alinhados” ou “deste mesmo lado” – o preﬁxo cis, em latim, signiﬁca
“deste lado” (e não do outro), em contraposição ao preﬁxo trans, “além de”, “através”, ou
seja, do outro lado (cf. KAAS, 2012). Uma pessoa cis possui um status de privilégio em
relação às pessoas trans, pois estão dentro das normas e regras de gênero. (CAETANO,
Marcelo. 2015)6

Portanto, impedir a autoidentiﬁcação de gênero, impor o masculino ou feminino na ﬁla do
banheiro, determinar um nome a partir do registro na certidão de nascimento e não a partir da
maneira como a pessoa se nomeia são algumas dentre inúmeras formas de se praticar a transfobia,
opressão sempre presente e responsável por dados que revelam a exclusão de pessoas trans no
mercado de trabalho7 – que não seja o da prostituição –, nos cargos de poder, o alto índice de
evasão escolar, os diários assassinatos e as agressões diversas. Conforme já se denotou a respeito
da mediocridade e violência 8 dos discursos oﬁciais sobre sexo, sobretudo cientíﬁcos, a
transexualidade é ainda considerada uma patologia e não uma performance de gênero que deveria
ser respeitada. Realmente, a Classiﬁcação Internacional de Doenças (CID-10), da Organização
5

Escritor, poeta, estudante transexual do curso de Ciência Política, importante ﬁgura na luta pela aprovação do
direito dos alunos ao uso do nome social na Universidade de Brasília.
6
Extraído de http://www.cedecadf.org/#!Precisamos-falar-sobre-transfobia/c1c9s/772373F3-4338-4B37-87A77A1A01A341A0. Acessado em 13/3/2015.
7
Sobre o assunto, vale destacar a análise que será feita posteriormente sobre o Programa Transcidadania,
http://www.cedecadf.org/#!Precisamos-falar-sobre-transfobia/c1c9s/772373F3-4338-4B37-87A77A1A01A341A0
8
Emprega-se o uso da palavra violência aqui em sua dimensão simbólica, conforme postula Pierre Bourdieu em
O Poder Simbólico, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992. Ou seja, é a violência a partir da fabricação
sistemática de elementos no processo de socialização humana, que induzem o indivíduo a comportar-se
conforme o discurso dominante.
- 120 -

I EDS UFSJ 2015

Mundial de Saúde, no Capítulo V, intitulado de Transtornos Mentais e do Comportamento, criou
o Transtorno de Identidade de Gênero, abarcando o transexualismo, o travestismo bivalente, os
transtornos de identidade de gênero na infância, além de outros transtornos de identidade de
gênero não especiﬁcados. É dizer: uma das estratégias utilizadas para institucionalizar a
transfobia seria a própria patologização das subjetividades que fogem às regras da moral
cissexista que estrutura a sociedade. Sendo o discurso médico a pretensa produção de verdades,
torna-se ainda mais relevante pensar pedagogicamente na diferenciação dos conceitos de
identidade de gênero e sexo.
Com efeito, a disputa discursiva do termo é importante para combater a invisibilidade que
a dominação masculina gera no movimento LGBT. Nomear é fazer é existir, daí porque conceber
a cisnormatividade como uma estrutura social diferente do preconceito em relação à orientação
sexual - que se denomina homofobia. Gays, lésbicas e bissexuais são identiﬁcações subjetivas
relacionadas à preferência e à atração sexual e afetiva entre corpos. Importa frisar: não se trata de
opção, mas de uma condição inerente aos desejos, à afetividade, sendo, portanto, parte da
construção da subjetividade das pessoas. Assim como ocorre no caso da transexualidade é alvo de
patologização, tendo sido considerada distúrbio social e combatida mediante remédios de
castração química e punições severas. De acordo com os apontamentos 9 da International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, realizados no ano de 2013, a
homossexualidade ainda é considerada crime – em alguns casos com previsão de pena de morte –
em 78 (setenta e oito) países.
O Brasil, por seu turno, segue sendo um país intolerante e preconceituoso em relação à
homossexualidade, em que pese tenha sido retirada do rol de doenças pelo Conselho Federal de
Psicologia. As representações do que signiﬁca a estrutura familiar seguem sendo
heteronormativas, seja na televisão ou na abordagem dos professores nas escolas; a manifestação
de afeto homossexual no espaço público ainda é moralmente condenável e alvo de violência
verbal e física; os hemocentros recusam a doação de sangue de pessoas que têm relações
homossexuais, porque automaticamente associam tal condição sexual a promiscuidade e a
Doenças Sexualmente Transmissíveis; mulheres lésbicas são invisibilizadas pelas políticas de
saúde pública, não têm acesso e informações quanto a métodos de prevenção de DSTs e só
alcançam visibilidade na sociedade quando tratadas como mero fetiche de homens
heterossexuais, como objeto sexual; diariamente, várias pessoas são expulsas de casa, são alvos
de piada a assassinatos na rua.
9

Pesquisa disponível em http://ilga.org/ilga-s-state-sponsored-homophobia-report-2013-happiness-and-anger/
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A título de exemplo, o relatório10 do Grupo Gay da Bahia documenta 312 (trezentos e
doze) assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil, incluindo uma transexual brasileira
morta no Reino Unido e um gay morto na Espanha. Trata-se, pelas contas do referido grupo de um
assassinato a cada 28 horas. Indica, ainda que o Brasil continua sendo o campeão mundial de
crimes transfóbicos, já que 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no ano de 2014 teriam
sido cometidos no Brasil.
Análise de atos oﬁciais e políticas de combate à homotransfobia


Nesta parte, optou-se pela subdivisão da análise, para efeitos didáticos, nas três esferas do

poder público e Ministério Público. Ou seja, as ações governamentais serão abordadas na
seguinte ordem: a) políticas desenvolvidas pelo Poder Executivo; b) projetos de lei e outros
instrumentos que tramitam ou tramitaram no Poder Legislativo; c) atos administrativos e
judiciais; d) ações promovidas pelo Ministério Público. Oportuno informar que não se pretende
esgotar toda a atividade idealizada, executada ou não pelo poder público federal, estadual e
municipal.


No seio do Executivo, na última década, houve um notório diálogo sobre o tema,

emergindo políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos da população LGBT. Destaque
para duas delas, sendo a primeira promovida pelo governo federal e a segunda pela prefeitura de
São Paulo:
·

Caderno: Escola sem Homofobia11 - ou kit gay

Na verdade, o instrumento, pejorativamente denominado de kit gay, é um caderno voltado para
docentes e alunos, tendo como objetivo, consoante ali exposto:
Alterar concepções didáticas, pedagógicas e curriculares, rotinas escolares e formas de
convívio social que funcionam para manter dispositivos pedagógicos de gênero e
sexualidade que alimentam a homofobia.
Promover reﬂexões, interpretações, análises e críticas acerca de algumas noções que
frequentemente habitam a escola com tal “naturalidade” ou que se naturalizam de tal
modo que se tornam quase imperceptíveis, no que se refere não apenas aos conteúdos
disciplinares como às interações cotidianas que ocorrem nessa instituição.
Desenvolver a criticidade juvenil com relação a posturas e atos que transgridam o artigo
V do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual: “Nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais”.
Divulgar e estimular o respeito aos direitos humanos e às leis contra a discriminação em
seus diversos âmbitos.
10

Relatório disponível em: https://homofobiamata.ﬁles.wordpress.com/2014/03/relatc3b3rio-homocidios2013.pdf
11
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/pdf/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec.pd , acesso em
19/2/2015.
- 122 -

I EDS UFSJ 2015

O documento contém três capítulos, e ao cabo, dois anexos que serviriam de modelos para
a instrumentalização de materiais apensos ao Caderno Escola sem Homofobia, real nome do
escrito. O ﬁnal de cada subcapítulo, estão insertas maneiras de se aplicar o conteúdo teórico
12

inicialmente exposto, com dinâmicas de grupo e sugestões de ﬁlmes, livros e atos para reﬂexão .
Também elenca algumas deﬁnições de homofobia13 , a ver: Homofobia é a atitude de hostilidade
para com as/os homossexuais; é uma manifestação arbitrária que consiste em designar a/o outra/o
como contrária/o, inferior ou anormal; é discriminação e violência por preconceito de gênero e
orientação sexual; é o medo ou a aversão àquelas/es que amam ou desejam sexualmente pessoas
do mesmo sexo; é manifestação que tem algumas de suas raízes no sexismo, incluindo
preconceito, discriminação, abuso e outras formas de violência causadas pelo medo ou aversão.
O projeto do Ministério da Educação e Cultura para a campanha Escola Sem Homofobia
teria usado R$ 1,5 milhão e seria distribuído em 6.000 escolas brasileiras. Houve, então, enorme
discussão entre pais, professores, políticos e religiosos, sendo que muitos deles consideraram a
campanha uma apologia à sexualidade precoce. Com efeito, o instrumento de que aqui se cuida,
vulgo kit gay, não chegou ao seu destino, não tendo, assim, serventia alguma para o mundo
estudantil, pois, apesar do aporte ﬁnanceiro e intelectual ali empregado, o Governo Federal à
época (2011) optou por vetar sua distribuição e utilização. Porém, apesar de requerimento
formulado à Presidência da República por esta articulista, não houve remessa da exposição oﬁcial
dos motivos para o abortamento do projeto. Assim, consoante visualização de vídeos e leitura e
artigos em sites especializados em política, foi possível se extrair a seguinte motivação: a) a
bancada cristã da Câmara dos Deputados ameaçou não colaborar com os projetos do Executivo14 ;
b) o governo não poderia fazer “propaganda de opções sexuais” 15 ; c) a distribuição dos kits teria
sido feita sem o conhecimento do ministro da saúde; d) seria necessário maior debate sobre o
conteúdo do projeto, razão pela qual teria sido criada comissão especíﬁca para tal ﬁm.
12

Fls. 59, do Caderno Escola sem Homofobia: Sugestão de complemento da atividade: Uma possibilidade para
dar continuidade a essas discussões é convidar ao debate de situações após assistirem ao DVD Medo de quê?,
desenho animado (sem falas) de 18 minutos, com momentos que podem introduzir a discussão dos preconceitos que
se expressam em variadas formas de discriminação manifestadas em nosso cotidiano, entre elas a homofobia, e que
muitas vezes passam despercebidas.
A sinopse desse DVD encontra-se no folheto que o acompanha, assim como propostas de atividades. Medo de quê?
faz parte do kit de material educativo que acompanha este Caderno (ver na Introdução).
Roteiro de análise: A vida de um garoto que, como tantos outros, tem sonhos, desejos e planos. Seu pai, sua mãe, um
amigo e outras pessoas mais próximas também têm expectativas em relação a ele. Nem sempre os desejos do garoto
correspondem às expectativas dessas pessoas. Quais as dúvidas, medos, tanto do garoto como daquelas/es que o
rodeiam? E você, tem medo de quê?
13 Adaptado da folha 66, do Caderno Escola sem Homofobia
14 Disponível em
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/bancada+evangelica+ameacou+nao+colaborar+diz+garotinho/n1596978
077449.html
15 Disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99-errado
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É curioso, por outro lado, que somente após a execução de praticamente todas as fases do
projeto em tela, seja criada uma comissão para discuti-lo. Há de se reﬂetir então: as políticas
públicas desenvolvidas pelas diversas pastas do governo não se comunicam (in casu, Ministério
da Educação e Saúde)? Quem são os reais idealizadores de projetos que envolvem a população
LGBT? Há avaliação de impacto posterior à execução desses projetos? Se houvesse um estudo
legístico, os projetos seriam mais bem executados? De qualquer modo, conforme amplamente
divulgado, programa similar já havia sido proposto pelo governo de São Paulo, em 2009, sem que
houvesse a polêmica. Inclusive, em entrevista16 , José Serra, governador à época, explicou que se
tratava de material denominado “Preconceito e discriminação no contexto escolar - Guia com
sugestões de atividades preventivas para a HTPC e sala de aula”, que não era de uso obrigatório.
·

Programa Transcidadania
Também apelidado pejorativamente de bolsa-travesti, o programa considera a

vulnerabilidade da população LGBT, especiﬁcamente nas relações de emprego e foi
desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, por meio do Centro de Combate à Homofobia. Dentre
as atividades desempenhadas, está a formação e capacitação para o mercado de trabalho,
considerando o grau de escolaridade, o local de moradia, o deslocamento até o lugar de realização
das atividades e a habilidade de cada indivíduo. Na política, o objetivo precípuo é de
emancipação de travestis e transexuais “enquanto sujeito de transformação da sua realidade,
podendo desenvolver atividades tanto de cunho empreendedor como empregatícia”. E, até o
presente momento (17/2/2015), tem-se notícia de que foram contemplados no programa 16
(dezesseis) adolescentes, que receberão bolsa de R$ 827,40, no período de 01/01/15 a 31/08/15,
com a carga horária de 6 (seis) horas por dia e que cursarão módulos semestrais durante 2 (dois)
anos17.
Vale ressaltar que, ainda conforme informações no site da prefeitura18 , a intenção do
programa é a promoção de direitos humanos e oferecimento de “condições de recuperação e
oportunidades de vida inicialmente a 100 travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade
social”. Ainda não foi possível a análise de resultados, já que teve início em janeiro de 2015. Por
outro lado, sabe-se que o programa em tela foi estimado em R$ 3.000.000, a serem gastos nos
anos de 2015 e 2016. E já recebe críticas, a exemplo do exposto da postagem19 feita em 10/1/2015,
no facebook pelo Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, nos seguintes termos:
16

Disponível em http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/serra-diz-que-39kit-gay39-distribuido-em-spe-diferente-do-de-haddad,731b9782ac66b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
17
Extraído de
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=170430
18
Extraído de http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5276#ad-image-0
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Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), pagará um salário mínimo a travestis
que estudarem. Eu pergunto: por que não premiar os alunos que se destacam e vencem
competições escolares? Isso sim deixaria um belo exemplo a tentar ser seguido pelos
demais. Com essas políticas assistencialistas onde tem direitos apenas os "coitadinhos
vítimas da sociedade" estamos acabando com a MERITOCRACIA. Em breve quem
optar por determinada orientação sexual terá mais louros do que aquele que estuda e se
esforça para ser alguém na vida. Aliás, isso já está ocorrendo e estamos jogando no lixo
nossos talentos. Viva a INVERSÃO DE VALORES PETISTA.

O vereador, que se diz “líder do maior partido oposição na Câmara Municipal” de São
Paulo, no Jornal Flit Paralisante, ao tempo em que elogia o programa de Haddad, explica, por
outro lado, que não se trataria de iniciativa inovadora. No artigo postado em 14/2/2015, intitulado
De viado para viado 20, e com a chamada Haddad não deve usar causa LGBT para lustrar imagem
de 'descolado', o vereador aduz que:
Quando estive no comando da subprefeitura da Sé, em 2005 e 2006, garanti o espaço do
Boulevard São João para as ações de geração de emprego e renda que a Coordenadoria de
Assuntos de Diversidade Sexual (Cads) fazia junto à população de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais em vulnerabilidade. (...) Aliás, vale lembrar que o
Transcidadania nada mais é que um novo nome para POT (Programa Operação
Trabalho), instituído pela prefeitura durante o governo de que participei, na gestão SerraKassab, quando essa parcela já recebia bolsas para complementação dos estudos e
também para estágio em espaços formais de emprego.

Como se vê, também essa política pública causa elogios e críticas, e está sendo executada,
cabendo agora sua observação e posterior análise quanto à sua eﬁcácia na promoção de direitos de
travestis e transexuais no município de São Paulo.
Quanto à atuação legiferante para proteção de direitos reivindicada pelo movimento
LGBT, valem algumas considerações acerca do Projeto de Lei n° 122/2006, que restou arquivado
em 19 de fevereiro de 2015, e cuja redação original21 alterava a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de
1989, e o § 3º do art. 140 do Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de origem,
condição de pessoa idosa ou com deﬁciência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de
gênero. Esse PL, originário da Câmara dos Deputados e denominado no Senado Federal como
19

Extraído de https://www.facebook.com/bolsonaro.enb
Disponível em https://ﬂitparalisante.wordpress.com
21
Redação original: Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de origem, condição de pessoa idosa
ou com deﬁciência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, e dá outras providências.Art. 1º A
ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: “Deﬁne os crimes resultantes
de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deﬁciência,
gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR)Art. 2º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a
vigorar com as seguintes alterações:“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deﬁciência,
gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR)"Artigo 4º: Praticar o empregador, ou seu preposto,
atos de dispensa direta ou indireta. Pena: reclusão de 2 a 5 anos."Artigo 8º-A: Impedir ou restringir a expressão e
a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público, em
virtude das características previstas no artigo 1º desta lei. Pena: reclusão de dois a cinco anos.Artigo
20
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PLC 122/2006, foi apresentado pela então deputada Iara Bernardi – que já havia apresentado algo
similar em 2001 (PL 5003) – e, como se constata, tinha por objetivo criminalizar a
homotransfobia no país. A tramitação foi longa, sofrendo diversas alterações e requerimentos.
Em 2011, por exemplo, após a manifestação de entidades cristãs22 (católicas e protestantes), no
sentido de que o projeto feriria a liberdade religiosa e de expressão, vários parlamentares, como
os à época senadores Demóstenes Torres, Marcelo Crivella e Magno Malta, formularam
requerimentos, como efeito, o PL 122 que seria votado na Comissão de Direitos Humanos do
Senado no dia 8 de dezembro de 2011, acabou adiado. Ainda com vistas à compreensão do que
ocorre quando se fala em proteção de direitos da população LGBT, pesquisa telefônica conduzida
23

pelo DataSenado em 2008 , com 1.120 pessoas de todas as regiões brasileiras, constatou-se que
70% dos entrevistados posicionaram-se a favor da criminalização da discriminação contra
homossexuais no país. Trata-se de aprovação ampla em quase todos os segmentos, inclusive, o
corte por religião mostra uma aprovação de 54% entre os evangélicos, 70% entre os católicos e
adeptos de outras religiões e 79% dos ateus. Contudo, outra enquete do DataSenado, feita em
2009 com quatrocentos mil pessoas na internet, indicou que 51,5% dos brasileiros seriam
contrários ao PL-122, enquanto 48,5% são favoráveis.
Sobre a posição do Poder Legislativo, há duas antagônicas, cujas razões serão
sinteticamente descritas24 : Para o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) o projeto é "um dos mais
revolucionários desta Casa (Senado), porque ele nos dá muito claramente a noção do respeito que
temos que ter por qualquer ser humano, seja ele quem for."O deputado Jean Wyllys também
declarou seu apoio ao projeto de lei. "O que a gente precisa é de uma lei que equipare a homofobia
8º-B: Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero,
sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena: reclusão de dois a cinco
anos.“Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares ou locais semelhantes abertos ao
público.Pena: reclusão de um a três anos.Parágrafo único: Incide nas mesmas penas aquele que impedir ou restringir
a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público de pessoas com as
características previstas no art. 1º desta Lei, sendo estas expressões e manifestações permitida às demais pessoas.”
(NR)Artigo 16º, parágrafo 5ª: O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta,
constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, ﬁlosóﬁca ou psicológica.“Art. 20. Praticar,
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou
com deﬁciência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.Pena: reclusão de um a três anos e multa.”
(NR)Art. 3º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação: “§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião,
origem, condição de pessoa idosa ou com deﬁciência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero:
………………………………………” (NR)Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." disponível
em http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=15/12/2006&paginaDireta=38854,
acesso em 18/3/2015.
22
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/religiosos-entregam-1-milhao-de-assinaturas-contra-pl122
23
Pesquisa disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaoPublica/pdf/datasenado/DataSenadoPesquisa-PLC_122.pdf
24
Extraído de http://pt.wikipedia.org/wiki/PL_122#cite_note-12
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ao racismo e ao anti-semitismo e é isso que o projeto original faz". Noutra banda, como já
indicado, parlamentares argumentam que o PL 122 feriria liberdades e que não se reduziria a
violência, além de criar supostos privilégios aos homossexuais. Ao cabo, restou a “Matéria
arquivada ao ﬁnal da 54ª Legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato da
Mesa nº 2, de 2014”.
Como se vê, a homotransfobia provavelmente não será criminalizada tão cedo, já que o
movimento LGBT não possui representantes suﬁcientes para derrotar bancadas conservadoras e
que possuem maioria na atual legislatura e o teve nas anteriores. É truísmo, também, que o
governo apresenta um discurso público de que seria a favor dos direitos humanos e se utiliza de
projetos como esse para se promover, sem contudo, preocupar-se com sua efetiva aprovação.
Oportuno atestar um exemplo que comprova os limites do direito penal: a Lei Nº 13.104/2015,
nomeada como lei do feminicídio25 , cria ﬁguras qualiﬁcadoras do crime de homicídio quando ele
for contra a mulher por razões da condição de ser mulher. No entanto, mesmo após uma série de
debates, a lei é enfática ao tratar a condição de mulher como sinônimo de sexo, excluindo
mulheres transexuais e travestis de tal proteção. Assim, ainda que seja no Brasil o maior índice de
assassinatos a transexuais e travestis do mundo, o poder punitivo se nega a reconhecê-las como
mulheres, institucionalizando, de certo modo, a transfobia.
26

Já o Projeto de Lei 5002-2013 , batizada de João Nery, primeiro homem transexual do
Brasil, de autoria dos deputados Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Érika Kokay (PT-DF), ainda tramita
no congresso e dispõe sobre o direito à identidade de gênero. O PL visa reconhecer direitos e
regulamentar processos como a retiﬁcação registral de sexo e a mudança do prenome, bem como
os trâmites referentes à cirurgia de readequação genital. A proposta visa a garantia de novos
entendimentos, respaldando em forma de lei as diversas discussões que o movimento LGBT
propõe. E, talvez, seja esse o aspecto mais contributivo: a eleição da via propositiva, que
reconhece a cidadania antes de punir alguém por um crime que já foi cometido, por agressões já
causadas e/ou mortes consumadas. Com efeito, conclui-se que a homotransfobia é sim algo a ser
25

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
Íntegra do PL 5002-2013
Artigo 1º - Toda pessoa tem direito:
I - ao reconhecimento de sua identidade de gênero;
II - ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade de gênero;
III - a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em particular, a ser identiﬁcada dessa maneira nos
instrumentos que acreditem sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s, da imagem e do sexo com que é
registrada neles.
Artigo 2º - Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o
sente, a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do
corpo.
Parágrafo único: O exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a modiﬁcação da aparência ou da
função corporal através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente
escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de fala e maneirismos
Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ﬁchadetramitacao?idProposicao=565315

26
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combatido e rechaçado e que não pode ser mais invisível que já é. Em tempos atuais, não há mais
espaço para que sejam aceitas intolerâncias e agressões de cunho homotransfóbico. Contudo,
como se verá abaixo, ainda há atos judiciais que vão contra tal entendimento e que espelham e
ratiﬁcam, de modo velado ou explícito, certo preconceito relativo a população LGBT 27.
Desde de maio de 2013, os cartórios brasileiros não podem recusar a celebração de
casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável
28

desses casais, conforme estabelecido a Resolução n. 175 que pretendeu, por um lado, a
uniformidade de interpretação e de entendimento sobre a possibilidade do casamento entre
pessoas do mesmo sexo e da conversão da união estável em casamento e, por outro, caso algum
cartório não a cumprisse, permitir que o casal interessado levasse o caso ao juiz corregedor
daquela comarca para que ele determinasse o cumprimento da medida. Além disso, poderia ser
aberto processo administrativo contra o oﬁcial que se negasse a celebrar ou reverter a união
estável em casamento. O referido ato normativo nasceu de uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que, julgando a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 132, reconheceu a união estável para casais do
mesmo sexo.
29

O ministro Ayres Britto indicou que o artigo 3º, inciso IV, da Constitução Federal vedaria
qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor e que, nesse sentido, ninguém pode ser
diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. “O sexo das pessoas, salvo
disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”, observou o ministro, para
concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide, portanto, com o art. 3º,
inc. IV da CF. Contudo, houve decisões que contrariaram tanto o acórdão da Corte Suprema,
quanto a Resolução do CNJ, dentre elas, três advieram do Poder Judiciário goiano. Aos atos:
·

Decisões impeditivas de união entre homossexuais 30

As primeiras, proferidas pelo juiz da 1ª vara de Fazenda Pública, Jeronymo Pedro Villas Boas,
27

Nesta parte, Primeiramente, contudo, serão tecidas considerações sobre a resolução que obriga os cartórios
brasileiros a registrarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo e sobre o julgamento coletivo de uma ação direta
de inconstitucionalidade e de descumprimento de preceito fundamental nas quais restou reconhecida a união estável
entre pessoas do mesmo sexo, sendo que este – o julgamento do Supremo Tribunal Federal – precedeu aquela.
28
Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf
29
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
30
Apesar de tentar acesso à íntegra das decisões, estes autores, até a presente data (22/4/2015), não obteve êxito no
requerimento formulado às varas goianas.
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anularam dois contratos de união estável de homossexuais. Num dos casos, houve celebração de
contrato de união entre Odílio Torres e o Leo Mendes, posteriormente anulado pelo magistrado e
reestabelecido após cassação da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás. O argumento utilizado
pelo magistrado que os anulou foi no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não teria
competência para alterar normas da Constituição Federal, que determina, no artigo 226, que para
efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão31. Utilizando-se de idêntica
fundamentação, a juíza Sirlei Martins da Cosa, da 1ª Vara de Família e Sucessões de Goiânia,
negou pedido de habilitação para casamento. A magistrada acresceu que o casamento é realizado
no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer
vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. De acordo com ela, todas as formas de família têm
especial proteção do Estado, sendo o casamento, ou seja, a família matrimonial, apenas uma das
diversas formas de constituição de entidade familiar. As outras, conforme o entendimento da
juíza, seriam a união estável, a família monoparental, a anaparental e a união homoafetiva, não se
concebendo confusão entre as diversas formas de constituição familiar. E, por isso, segundo a
legislação civil, não seria possível chegar à conclusão de que o casamento entre pessoas do
mesmo sexo seja permitido no Brasil.
·

Decisão judicial que rejeita queixa-crime de crime e expõe motivação homofóbica

Trechos da decisão judicial exarada nos autos do Processo nº 936-07, pelo juiz Manoel
Maximiliano Junqueira Filho32 são aptos a denotar que a decisão polêmica teve como início
32 Processo nº 936-07
A presente Queixa-Crime não reúne condições de prosseguir.
Vou evitar um exame perfunctório, mesmo porque, é vedado constitucionalmente, na esteira do artigo 93, inciso IX, da
Carta Magna.
1. Não vejo nenhum ataque do querelado ao querelante.
2. Em nenhum momento o querelado apontou o querelante como homossexual.
3. Se o tivesse rotulado de homossexual, o querelante poderia optar pelos seguintes caminhos:
3. A – Não sendo homossexual, a imputação não o atingiria e bastaria que, também ele, o querelante, comparecesse no
mesmo programa televisivo e declarasse ser heterossexual e ponto ﬁnal;
3. B – se fosse homossexual, poderia admiti-lo, ou até omitir, ou silenciar a respeito. Nesta hipótese, porém, melhor seria
que abandonasse os gramados...Quem é, ou foi BOLEIRO, sabe muito bem que estas infelizes colocações exigem réplica
imediata, instantânea, mas diretamente entre o ofensor e o ofendido, num TÈTE-À TÈTE”. Trazer o episódio à Justiça,
outra coisa não é senão dar dimensão exagerada a um fato insigniﬁcante, se comparado à grandeza do futebol brasileiro.
Em Juízo haveria audiência de retratação, exceção da verdade, interrogatório, prova oral, para se saber se o querelado
disse mesmo... e para se aquilatar se o querelante é, ou não...
4. O querelante trouxe, em arrimo documental, suposta manifestação do“GRUPO GAY”, da Bahia (folha 10) em conforto
à posição do jogador. E também suposto pronunciamento publicado na Folha de São Paulo, de autoria do colunista Juca
Kfouri (folha 7), batendo-se pela abertura, nas canchas, de atletas com opção sexual não de todo aceita.
5. Já que foi colocado, como lastro, este Juízo responde: futebol é jogo viril, varonil, não homossexual. Há hinos que
consagram esta condição: “OLHOS ONDE SURGE O AMANHÃ, RADIOSO DE LUZ, VARONIL, SEGUE SUA
SENDA DE VITÓRIAS...”.
6. Esta situação, incomum, do mundo moderno, precisa ser rebatida...
7. Quem se recorda da “COPA DO MUNDO DE 1970”, quem viu o escrete de ouro jogando (FÉLIX, CARLOS
ALBERTO, BRITO, EVERALDO E PIAZA; CLODOALDO E GÉRSON; JAIRZINHO, PELÉ, TOSTÃO E
RIVELINO), jamais conceberia um ídolo seu homossexual.
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quando o jornal Agora São Paulo noticiou que um jogador de futebol estava negociando com o
Fantástico, programa da TV Globo, para revelar no ar a sua homossexualidade. Assim, durante o
programa Debate Bola, da TV Record, José Cyrillo Júnior foi questionado se o tal jogador
homossexual era do Palmeiras. Cyrillo saiu-se indicando que “O Richarlyson quase foi do
Palmeiras”. Este sentiu-se ofendido e foi à Justiça. Como se viu, o juiz sugeriu o que o jogador
poderia fazer se não fosse ou não homossexual, explicando que gramado não seria lugar de
homossexual, pois “Futebol é jogo viril, varonil, não homossexual.” Posteriormente, essa
decisão foi anulada e o juiz afastado do caso. Porém, não são raros argumentos homotransfóbicos,
ainda que de forma sutil e quase invisível, que são utilizados até mesmo em tribunais superiores33 .
Há de se notar, por outro lado, aﬁrmar que, atualmente, em algumas Unidades da
Federação brasileira, os Ministérios Públicos estaduais instituíram órgãos auxiliares, de âmbito
interno, com a ﬁnalidade de estudo e apoio às promotorias e procuradorias de justiça, sobre temas
especíﬁcos, dentre esses órgãos, há os Centros de Apoio Operacional de Direitos Humanos ou
Cidadania, que tem a temática LGBT como integrante, a exemplo dos Ministérios Públicos do
Estado de Goiás34, Maranhão35, Alagoas 36, São Paulo37 e Rio de Janeiro38. A função desses centros é
8. Quem presenciou grandes orquestras futebolísticas formadas: SEJAS, CLODOALDO, PELÉ E EDU, no Peixe:
MANGA, FIGUEROA, FALCÃO E CAÇAPAVA, no Colorado; CARLOS, OSCAR, VANDERLEI, MARCO
AURELIO E DICÁ, na Macaca, dentre inúmeros craques, não poderia sonhar em vivenciar um homossexual
jogando futebol.
9. Não que um homossexual não possa jogar bola. Pois que jogue, querendo. Mas, forme o seu time e inicie uma
Federação. Agende jogos com quem preﬁra pelejar contra si.
10. O que não se pode entender é que a Associação de Gays da Bahia e alguns colunistas (se é que realmente se
pronunciaram neste sentido) teimem em projetar para os gramados, atletas homossexuais.
11. Ora, bolas, se a moda pega, logo teremos o “SISTEMA DE COTAS”, forçando o acesso de tantos por
agremiação...
12. E não se diga que essa abertura será de idêntica proporção ao que se deu quando os negros passaram a compor as
equipes. Nada menos exato. Também o negro, se homossexual, deve evitar fazer parte de equipes futebolísticas de
héteros.
13. Mas o negro desvelou-se (e em várias atividades) importantíssimo para a história do Brasil: o mais completo
atacante, jamais visto, chama-se EDSON ARANTES DO NASCIMENTO e é negro.
14. O que não se mostra razoável é a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicariam a
uniformidade de pensamento da equipe, o entrosamento, o equilíbrio, o ideal...
15. Para não se falar no desconforto do torcedor, que pretende ir ao estádio, por vezes com seu ﬁlho, avistar o time do
coração se projetando na competição, ao invés de perder-se em análises do comportamento deste, ou daquele atleta,
com evidente problema de personalidade, ou existencial; desconforto também dos colegas de equipe, do treinador, da
comissão técnica e da direção do clube.
16. Precisa, a propósito, estrofe popular, que consagra:
“CADA UM NA SUA ÁREA,CADA MACACO EM SEU GALHO,CADA GALO EM SEU TERREIRO,CADA
REI EM SEU BARALHO”.
17. É assim que eu penso... e porque penso assim, na condição de Magistrado, digo!
18. Rejeito a presente Queixa-Crime. Arquivem-se os autos. Na hipótese de eventual recurso em sentido estrito, dêse ciência ao Ministério
33 Cite-se, como exemplo, AREsp 602263, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, disponível em
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp?livre=homofobia&&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1
34
http://www.mpgo.mp.br/portal/pagina/cao-direitos-humanos-e-do-cidadao#
35
http://www.mpma.mp.br/index.php/centros-de-apoio/direitos-humanos
36
http://www.mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=35
37
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/inc_social_lgbtt
38
http://www.mprj.mp.br/web/internet/areas-de-atuacao/direitos-humanos/areas-de-atuacao/respeito-adiversidade-sexual-e-aos-direitos-da-populacao-lgbt

- 130 -

I EDS UFSJ 2015

pesquisar e estudar sobre direitos humanos, aí inclusas as omissões, especialmente no que toca às
atribuições de membros do MP, quer em processos cíveis ou criminais, quer nos procedimentos
administrativos de que atuam como custos legis, de modo a contribuir para a atuação do promotor
em casos que envolvem violações, a exemplo de homotransfobia.
Considerações ﬁnais e apontamentos contributivos para o combate à LGBTfobia


A pesquisa ora desenvolvida, embora tenha analisado determinadas ações na seara

governamental, também pretendeu apresentar, em seu intróito, conceituações e anseios da
comunidade LGBT, tanto na parte de consecução de direitos quanto na parte de garantia de
direitos já conquistados. Por outro lado, imprescindível dizer que a resposta criminal de fato temse mostrado inefetiva e incapaz de coibir, salvo engano, novas práticas delituosas homofóbicas.
Com efeito, pelo estudo realizado, foi possível constatar que motivações controversas, por vezes
incoerentes, são utilizadas para se desenvolver ou se omitir diante de Políticas Públicas nesse
campo. Com efeito, a análise dos discursos que envolvem as políticas públicas de ações
aﬁrmativas e combate à homotransfobia revelam o modo como o preconceito está naturalizado
nas instituições.
Observe-se que, ao contrário do que muito se diz, a reprodução da homotransfobia pouco
tem a ver com ignorância, com falta de estudos e de contato com a consolidação do respeito aos
direitos humanos no ordenamento jurídico. Como se viu, tais discursos advieram de magistrados,
ministros de Estado, deputados eleitos com votações expressivas, fundamentalistas religiosos
que são referência para incontáveis ﬁeis, além de médicos e psicólogos. Contudo, foi possível
concluir que o discurso homotransfóbico deve ser efetivamente combatido, partindo-se do
pressuposto de que se trata de uma postura cotidiana, arraigada à construção hegemônica de
valores sociais, e, sendo construção, deve também ser desconstruído, sobretudo através da
educação, investindo-se na formação de professores aptos a assimilarem a diversidade sexual e
de gênero como direito39, tornando as escolas espaços acolhedores da diferença, que
problematizam o bullying homotransfóbico e que não reproduzem as normas cisheteronormativas, como, por exemplo: meninos jogam futebol enquanto meninas brincam de
casinha. Nesse contexto, as diversas políticas públicas cumprem o papel de inverter tais valores e
devem, ao mesmo tempo, ser fortalecidas, principalmente pela capacidade que algumas têm de
garantir direitos e reconhecer a cidadania da população LGBT. É nesse sentido que uma das
bandeiras de movimentos LGBTs passa pela pressão pela elaboração de um estatuto da cidadania
39

Ideia apresentada no Caderno: Escola sem Homofobia (“kit gay”), já mencionado anteriormente, mas que não
chegou a ser utilizado por decisão do governo federal. Contudo, não foi possível apurar a razão do abortamento desse
programa, já que não houve resposta da presidência às diversas comunicações remetidas por estes articulistas.
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LGBT 40, que seria, em tese, um marco importante na aﬁrmação de tais direitos, como foi em
relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, dentre outros.
No entanto, ainda não se vê uma grande articulação a respeito entre as ﬁguras públicas e os
LGBTs. A participação social na construção de tal instrumento normativo é uma forma de
aumentar a abrangência das discussões e de tornar o processo de feitura de um instrumento
realmente representativo da proteção e aﬁrmação dos direitos da população LGBT.
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Cotidiano escolar: Problematizando contextos, (re)fazendo o hoje e tecendo
algumas possibilidades de mudanças
Palavras-chave: educação, cotidiano, visibilização, enfrentamento
Douglas Tomácio
Mestrando Educação – UFJF / CAPES | dtlmeduc@gmail.com

Resumo: Este trabalho descreve a atuação ocorrida com alunos e alunas da rede pública estadual
de ensino, na cidade de Ibirité-MG, pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte. Tratase de uma intervenção possibilitada por meio do curso “Educação sem Homofobia”, promovido
pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT/UFMG (NuH). Através de tal trabalho, à
luz de pensadores como Butler (2003), Junqueira (2009), Louro (1999), dentre outros, buscamos,
a partir do cotidiano escolar, reﬂetir sobre a sociedade em que estamos inseridos, nela
identiﬁcando discursos hegemônicos e jogos de poderes diversos, destacadamente aqueles
relativos à questão de gênero e/ou sexualidades, corpos e subjetividades. Frequentemente
analisados sob uma perspectiva heteronormativa, que os concebe de maneira anômala, não raro,
os sujeitos e ou práticas desviantes da norma são alvos de discursos/ações de intolerância, estes
muitas vezes demarcados pelas violências física e simbólica, inclusive na escola. Ciente de tais
aspectos, o presente trabalho surgiu como uma possibilidade de intervenção e problematização
frente a esses entraves, que, mesmo bastante presentes, ainda hoje tendem a ser contemplados de
forma invisibilizada ou normalizada pelos diversos âmbitos, dentre os quais o educativo. Tratase, portanto, de um convite primeiro à reﬂexão e, por conseguinte, do relatar de práticas do
cotidiano, com vistas à concepção de sujeitos de maneira mais igualitária e efetivamente
humanizada.
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1- INTRODUÇÃO
Aluno: “Não acredito, ela era sapatona! Pô... tão bonita. Como assim, fessô?! Tinha
que ter alguma coisa errada com a professora! Aí tá de sacanagem. Nem dava pra
notar nada. Que pena”!

Após as trocas de olhares, diante do “absurdo” beijo lésbico 1 , tendo agora o ﬁlme
terminado, e ciente do desconforto causado pela tal cena, o professor segue com a pergunta às/aos
discentes: e aí, pessoal, o que acharam da professora da Preciosa? Dentre as respostas, destacase a fala acima relatada. Sim, ela era “sapatona” e, portanto, tinha alguma coisa “errada”.
Assim nascia a oportunidade de intervenção em uma escola estadual da periferia de
Ibirité, cidade pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte.
A Preciosa contribuição fílmica abria espaço à problematização, à discussão acerca das
subjetividades em suas múltiplas manifestações, ao olhar atento para o cotidiano. O desaﬁo
estava posto: repensar a escola, a educação e seus sujeitos, (re)signiﬁcando-os de forma não
heteronormativa. Tal trabalho foi possibilitado, destacadamente, em função dos subsídios
fornecidos pelo curso “Educação sem Homofobia” 2 , promovido pelo Núcleo de Direitos
Humanos e Cidadania LGBT/UFMG (NuH).

1.1 Um pouco de nossos caminhos.

O cotidiano estava em questão. As relações de poderes em suas variadas manifestações, os
sujeitos e seus dizeres seriam foco de análise.
Importava-nos
[...] desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar,
descrever as ações e representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem,
suas formas de comunicação e os signiﬁcados que são criados e recriados no cotidiano
do seu fazer pedagógico [...] (ANDRÉ, 2005, p. 41).



Buscávamos entender as relações e interações que constituíam o dia-a-dia daquela escola,
[...] apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identiﬁcando as
estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e compreendendo o
papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo interacional, onde as ações, relações,
conteúdos são construídos, negados, reconstruídos ou modiﬁcados (ANDRÉ, 2005, p.
41).

1

O beijo em questão refere-se à cena do ﬁlme Preciosa (Precious), estrelado, dentre outros/as, por Gabourey Sibide
(Claireece Precious Jones) e Mo´Nique (Mary Lee Johnston), trata-se de uma produção estadunidense, 2009,
baseada na obra Push, de Saphire.
2
O “Educação sem Homofobia” foi um projeto de extensão realizado pelo NuH/UFMG, em parceria com as
prefeituras de alguns municípios e movimentos sociais LGBTs, voltado ao questionamento e desnaturalização de
práticas sexistas e homofóbicas.
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Desvelar tais encontros e desencontros, lançar luz àquilo que, não raro, está submerso no
esquecimento e/ou na invisibilização, no dito esquálido mundo e trazer à tona sujeitos outros que,
cotidianamente, percebem-se sem voz e/ou inoperantes, era, pois, necessário. Perceber e
valorizar múltiplas perspectivas, tão diversas quanto os sujeitos que a elas dão vidas, seria
essencial na compreensão/construção de todo um processo de ação educativa.
Tratava-se, ainda, da opção pela “história vista de baixo”, à luz de VEIGA-NETO (2007),
aquela que, embora possa se apresentar como insigniﬁcante, é, na verdade, de proeminente
relevância para a compreensão de um dado contexto. Ou, como postula Martins:
Há nisso uma proposta metodológica e teórica; observar a sociedade a partir da
margem, do mundo cinzento daqueles aos quais a contradição da vida social deram a
aparência de insigniﬁcantes e como insigniﬁcantes são dados pela ciência e, no entanto,
se movem (MARTINS, 2000, p. 135).

Seria essencial perpassar por esses acinzentados transeuntes que, movendo-se, revelam
seus diversos tons advindos das margens.
Ao discutir o cotidiano, necessariamente, nossos vieses, objetivos, limitações e amarras
são explicitados no “lidar” com o outro, de modo inclusive a, desde o princípio, assinalar nossa
não neutralidade. O estranhamento advindo desse exercício é uma forma também de descoberta
de si mesmo. Ferraço (2007) diz que, para que possamos tornar a pesquisa leve em sua
perspectiva e darmos conta de nós mesmos e dos outros sujeitos, é importante que prestemos
atenção em alguns discursos que escorrem pelo ambiente pesquisado e que não preﬁguram como
oﬁciais. Queríamos também estes. Os discursos dos olhares, do incômodo velado, da não
aceitação, de modo a promover o debate. Aﬁnal, esses discursos “não-ditos” podem, por si só,
possuir importantes explicações daquele mundo.
É nesse sentido que entendemos a vida cotidiana, não como um local especíﬁco e
delimitado, mas, sim, como um processo; dessa forma, “consideramos cotidiano o próprio
movimento de tessitura e partilha dessas redes. As redes não estão no cotidiano. Elas são o
cotidiano!” (FERRAÇO, 2007, p. 78). Estar no cotidiano é observar e dar visibilidade aos sujeitos
que, muitas vezes, podem ser abafados por metodologias e lógicas excludentes, ainda tão
presentes no fazer docente diário.

2- O COTIDIANO E SEUS MÚLTIPLOS DIZERES


“Tinha que ter alguma coisa errada com a professora! Aí tá de sacanagem.”.

Infelizmente, frases como essas não são raras em nosso contexto hodierno. Ao contrário,
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reproduzem-se frequentemente, encontrando espaço amplo em variadas escolas. De modo que o
trecho acima descrito, muito antes de ser a voz de apenas um aluno, pode ser encarado como o
forte ecoar de vozes inúmeras, as quais corroboram com a promoção das disparidades sociais,
legitimando normas, hierarquias e relações de poder.


Em um contexto como esse, avesso à pluralidade, no interior de uma escola da periferia de

Ibirité, alunos e alunas formavam e eram formados. Ali, como professor regente, diariamente
encontrava-me com eles e elas e, juntos, trilhávamos o caminho educativo.
Em meio aos trabalhos rotineiros, uma nova atividade foi prevista: em sala, assistiríamos
ao ﬁlme Preciosa para, em seguida, discuti-lo.
Diante da sofrível realidade apresentada no ﬁlme através de sua protagonista (violentada
sexualmente por seu pai, resultando no nascimento de seus dois ﬁlhos; espancada pela mãe;
marginalizada por ser negra e obesa etc), algo chama a atenção de todos/as de maneira destacada:
a professora de Preciosa3 é lésbica.
Um incômodo generalizado instalou-se. Como poderia uma mulher tão bela, feminina,
inteligente e boa ser lésbica? “...coisa errada...”. Sim, embora diante de todas as atrocidades
apresentadas pelo ﬁlme, nada poderia ser mais chocante que a presença de uma homossexual na
trama. Por quê?
Um possível olhar a esse questionamento está no postulado por LOURO (1999). Segundo
a autora, em uma sociedade marcada pela heteronormatividade, existe aquilo que se pode
identiﬁcar como a construção de sujeitos compulsoriamente heterossexuais que, dentre outras
coisas, trazem em si a rejeição pela homossexualidade. Esta rejeição, por sua vez, acaba por ser
expressa de variadas formas, assumindo desde atos abertamente homofóbicos, até aqueles mais
velados4 .
Tendo identiﬁcado tais manifestações, outros debates foram fomentados. A diversidade
sexual, que seria apenas uma das possíveis discussões pautadas no ﬁlme, tornou-se a centralidade
de nossos trabalhos: exibição de mais ﬁlmes que discutiam a temática de modo expressivo;
discussão de textos; palestras com convidados/as homossexuais, dentre outras coisas. Com vistas
à compreensão mais aprofundada das questões ali envolvidas, era necessário dar visibilidade à
temática, demonstrá-la no cotidiano e favorecer sua percepção como uma possibilidade de
manifestação legítima.
Em meio a esse trabalho, certo dia, ao chegar à escola ouço os gritos no corredor:
3

Preciosa era o nome da protagonista, razão de o ﬁlme ser assim intitulado.
É interessantes pontuar, por exemplo, que, antes da fala expressamente aberta em sala, a rejeição à lesbianidade
se deu através dos olhares. Ou seja, a manifestação homofóbica perpassou por duas distintas esferas: a velada e a
explícita (esta quando perguntados/as acerca da personagem).

4
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Não adianta! Eu não vou! Pelo amor de Deus, para!

Tratava-se de uma aluna travesti que, hostilizada, gritava em meio ao corredor central.
Ninguém para socorrê-la... insultos diversos eram proferidos. Ali, um efeito controlador: uma vez
que ela ousou romper as fronteiras de gênero, tornou-se hipervisível, uma visibilidade abjeta,
cuja consequência era violência em variados graus.
De fato:
O preconceito, a discriminação e a violência que, na escola, atingem gays, lésbicas e
bissexuais e lhes restringem direitos básicos de cidadania, se agravam em relação a
travestis e transexuais. Essas pessoas, ao constituírem seus corpos, sua maneira de ser,
expressar-se e agir, não podem passar incógnitas. Por isso, não raro, ﬁcam sujeitas às
piores formas de desprezo, abuso e violência (JUNQUEIRA, 2009, p. 33).

Sobre essa constatada violência cabem algumas outras relevantes considerações.
Junqueira (2009), em discussão sobre a homofobia na escola, destaca a constância com a
qual a vida escolar e proﬁssional de jovens e adultos LGBT é bombardeada por
constrangimentos, ofensas, ameaças, agressões físicas e/ou verbais. O autor assinala que, desde
cedo, essas pessoas sofrem as imposições da “pedagogia do insulto” que, segundo ele, “é
constituída por piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, insinuações, expressões desqualiﬁcantes –
poderoso mecanismos de silenciamento e dominação simbólica” (JUNQUEIRA 2009, p. 17), um
ambiente dessa forma constituído promove na escola a “homossociabilidade homofóbica” 5 .
Louro (1999), por sua vez, postula o fato de a homofobia expressar-se também na
indiferença. Isto é, na incapacidade de uma pessoa agir em favor de outra que, por uma razão
qualquer, sofre com atos homofóbicos. “Como se a homossexualidade fosse 'contagiosa', cria-se
uma grande resistência em demonstrar simpatia para com sujeitos homossexuais: a aproximação
pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou identidade” (LOURO, 1999, p. 29).
Sabe, fessô, estou cansada! Nem tô pedindo para que aceitem nem nada. Só quero ter
paz. Por que não posso ﬁcar aqui tranquila? Todos os dias é isso. Mas eu não posso
desistir. Não dá. Que eu vou fazer? Preciso estudar.

A aluna queria apenas o direito à educação, o direito de, como qualquer outro/a, poder
transitar sem receios pelos corredores da escola. Direitos estes dos quais era cerceada
diariamente. Aos prantos, desconhecendo em absoluto aquele que a ouvia, relatava seus sonhos e
desencantos, sua corajosa persistência, construída na luta contra o medo.


Em uma sociedade excludente, o óbvio chega mesmo à necessidade de ser ressaltado:

5

Basicamente, o termo denota um grau de desconforto permanente, com riscos constantes de atos violentos. Apesar
de ser mais comum em determinados espaços sociais (tais como bares, times e torcidas organizadas de futebol, forças
armadas etc), se não devidamente combatida, ela pode encontrar espaço crescente no meio escolar e, com isso,
produzir e reproduzir práticas de discriminação e violência.
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Travestis devem encontrar na escola um espaço seguro para desenvolvimento de suas
potencialidades e uma formação que lhes permita escolher seus caminhos proﬁssionais,
e não terem suas escolhas condicionadas por uma escolaridade precária derivada do
preconceito sofrido. (AGNOLETI e NETO, 2009, p.8).



Ali estava ela. Sozinha. Sem que houvesse pessoas suﬁcientemente incomodadas

para ajudá-la, sem que a escola se desse conta do espaço que ﬁgurava em seu interior, um espaço
de produção e reprodução de desigualdades; de práticas sociais que, a partir de um modelo
binário, hierárquico e excludente, impossibilitavam e inviabilizavam qualquer experiência que
não se conformasse às tradicionais normas de gênero, conforme postula Butler (2006).


Para esta autora, a escola muitas vezes constitui-se enquanto ambiente fecundo de

produção e reprodução da heteronormatividade, que, por sua vez, presente nos diversos saberes
que permeiam o âmbito escolar, corrobora com os processos de heterossexualização
compulsória, ratiﬁcando, inclusive, as normas de gênero. Assim, formam-se elementos
estruturadores de relações sociais capazes de promover subjetividades pautadas, por exemplo,
nos binarismos excludentes: homem/mulher, macho/fêmea, masculino/feminino, certo/errado,
dentre outros, Butler (2003).
A “Bicha preta sem vergonha” merecia “apanhar pra criar vergonha na cara”, até
porque, como se sabe, “bicha boa é bicha morta”. Eis o cotidiano daquela aluna que, a despeito de
tudo e em contramão do costumeiramente visto, ainda permanecia na escola, marcando e sendo
marcada por esses acontecimentos que nutrem “a linha axial interna de nosso destino. A falha, a
rachadura que se fecham mais tarde; podem cicatrizar e cair no esquecimento; mas em nossa
câmara secreta mais recôndida nunca cessam de sangrar” (HESSE, 2005, apud FILHO, 2013, p.
43). “Sangrando”, portanto, ela trilhava seu caminho.
A cada dia, ﬁcava ainda mais clara a necessidade de um trabalho com vistas à promoção de
um ambiente que pudesse colaborar com a invenção de sociabilidades e subjetividades mais
livres; avançando democraticamente ao desestabilizar o contexto educativo segregador, este que,
pautado na invisibilidade e/ou na visibilidade distorcida, traz acoplado a si representações
simpliﬁcadoras e desumanizantes, baseadas na presunção tácita da heterossexualidade que,
dentre outras coisas, vulnerabiliza os corpos considerados inadequados.


O trabalho com a turma prosseguiu. Questionar criticamente padrões sociais

estabelecidos por uma ordem heteronormativa era essencial, assim como o era a busca pela
sensibilidade em relação aos sujeitos em suas múltiplas perspectivas e a reﬂexão acerca de nosso
papel político-social na construção de uma realidade menos desigual no plano das relações de
gênero e sexualidade.
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Paulatinamente, os alunos/as da turma se viam questionados e, mais importante que isso,

se auto questionavam. Após aulas de discussões, trabalhos diversos relacionados à temática
LGBT, e por meio da atenta observação, inclusive, do cotidiano escolar (sempre estimulada),
novos relatos e situações aparecem. Ou melhor, se permitem aparecer, à medida que a
aproximação ao “outro/a”, à não heterossexualidade, é encarada de forma não aviltada:
“Professor, tenho um irmão gay. Ele foi expulso de casa. Sinto falta dele” (Aluna ao
relatar situação familiar).
“Minha tia, depois de anos casada, hoje mora com minha amiga”. (Aluno falando da
difícil compreensão acerca de duas pessoas próximas de seu convívio).

Um universo que até então faziam questão de demonstrar distante, “agora”, era parte do
cotidiano de alguns alunos/as. O trabalho com a turma em que era regente demonstrava passadas
exitosas, mas o que fazer em relação à escola como um todo? Como levar tais discussões aos
demais alunos/as que a compunham? Como fazer para estabelecer um diálogo mais amplo com a
comunidade escolar?
Uma ideia então surge: a promoção de uma feira, aberta à comunidade escolar como um
todo. Cada turma proporia uma temática de interesse e, após o tempo para a devida formulação e
execução, esta seria apresentada pelos alunos/as. Proposta feita e aceita.
A turma com a qual atuava escolheu o tema "diversidade". Tema que deu o título ao nosso
trabalho: “Diversidade em foco”.
Chega o esperado dia. Como uma das palestrantes/apresentadoras elencadas está a
travesti tantas vezes rechaçada pelos/as colegas. Por nós foi convidada a abrir as atividades da
turma.
Após falar de suas inúmeras diﬁculdades, percebendo concomitantes olhares de
constrangimento e desaprovação, ela lê um texto que teria escrito em um dado momento de sua
vida, o título: “Sozinha no escuro”. Seu texto falava sobre as angústias vivenciadas e, ao ﬁm,
assinalava a “única” saída possível: o suicídio.
O quadro por ela relatado nos remete ao que Parker (2000), citado por Junqueira (2009),
denominou “sinergia da vulnerabilidade”, situação em que o indivíduo é tomado por um tipo de
rede de exclusão que se fortalece ante as posturas de não enfrentamento. De fato,
Com suas bases emocionais fragilizadas, elas e eles, na escola, têm que encontrar forças
para lidar com o estigma e a discriminação sistemática e ostensiva por parte dos
colegas, professores/as, dirigentes e servidores/as escolares. As experiências de
chacota e humilhação, as diversas formas de opressão e os processos de exclusão,
segregação e guetização a que estão expostas travestis e transexuais constituem um
quadro de 'sinergia de vulnerabilidades'[...]. Nas escolas, não raro, enfrentam
obstáculos para se matricularem, participarem das atividades pedagógicas, terem suas
identidades minimamente respeitadas, fazerem uso das estruturas físicas das escolas
(os banheiros, por exemplo) e conseguirem preservar sua integridade física.
(JUNQUEIRA, 2009, p. 25).
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A fala da aluna teve grande repercussão. Abria-se espaço para algumas outras
interessantes colocações acerca das possibilidades da educação e seu cotidiano ali na escola.
“Gente é aquilo: o mundo não é. O mundo tá sendo 6 . A frase é muito bonita, mas mais
bonita vai ser a nossa ação quando a gente deixar isso bem forte dentro da gente.
Juntos a gente pode. Chega disso tudo”. (aluna falando em apresentação aos
convidados da feira de conhecimento, alertando-os sobre a necessidade da ação
efetiva).

Desde os primeiros momentos em que a feira foi cogitada, estavam de certo modo também
cogitados os entraves pelos quais perpassaríamos, estes, antes de tudo, acabaram por servir de
estímulo ao trabalho, embora não se possa negar o receio advindo. Acerca dos possíveis desaﬁos,
destacam-se estas considerações discentes:
“Fessô, queremos apresentar na feira, mas queremos falar dos homossexuais e trazer
um cartaz com eles se beijando. Pode ser? Porque, se a gente ﬁzer isso, a gente sabe que
os cara vão zoar a gente... é mais pesado pra nós que somos homens; se as meninas
ﬁzerem, não vai ter o mesmo impacto. Deixa eles ferverem, que aí a gente mostra pra
eles” (dois alunos acerca de suas participações na apresentação da feira de
conhecimento).

Desde os primeiros momentos em que a feira foi cogitada, estavam de certo modo também
cogitados os entraves pelos quais perpassaríamos, estes, antes de tudo, acabaram por servir de
estímulo ao trabalho, embora não se possa negar o receio advindo. Acerca dos possíveis desaﬁos,
destacam-se estas considerações discentes:

Figura 1: Foto cartaz confeccionado e apresentado pelos alunos.
(Fonte: arquivo pessoal)

Conforme previram, não foram poucas as insinuações pelo fato de eles apresentarem o
cartaz e aprofundarem-se na discussão. Entretanto, ainda assim, permaneceram e levantaram
outra interessante discussão, referente à homossexualidade e seus espaços no mercado de
6

A frase destacada pela aluna se refere a uma parte de texto analisada, de Paulo Freire; qual seja: “Não posso, por
isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no
discurso cínico e 'morno', que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é mesmo assim. O discurso da
acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos
silenciados, o discurso do elogio da adaptação tornada como fado ou sina é um discurso negador da humanização de
cuja responsabilidade não podemos nos eximir [...] O mundo não é. O mundo está sendo” (FREIRE, 2007:76).
- 140 -

I EDS UFSJ 2015

trabalho. Para além desse tópico, outras manifestações de segregação, que não a sexual/gênero,
foram apresentadas.

Figura 2: Cartaz confeccionado a apresentado pelos alunos ao abordarem a homossexualidade e mercado de
trabalho.
(Fonte: arquivo pessoal)

Essa discussão contou com a participação efetiva da aluna que havia iniciado as
atividades da turma na feira. Nela, a aluna falava sobre o fato de nunca ter sido aceita para
trabalhos em razão de “estar fora dos padrões das empresas”. Segundo ela mesma, restava-lhe os
salões de beleza, como manicure e/ou cabeleireira; atividades com as quais não se identiﬁcava.
Sobre o campo de trabalho para travestis, está a postulação de Pelúcio (2007), que, conforme
citado por Agnoleti e Neto (2009), destaca um diﬁcultoso cenário, neste caso ainda mais sombrio
do que o relatado pela palestrante:
Os que as coloca em permanente “risco” (...) é (...) a dor do estigma que as expulsa de
casa, fecha a porta da escola e, conseqüentemente, restringe as possibilidades no
mercado de trabalho. Essa constante abjeção restringe suas vidas ao competitivo
mercado do sexo, à noite e às esquinas (PELÚCIO, apud AGNOLETI E NETO, 2009,
p. 09).

Outros momentos também trouxeram falas marcantes:
“Meu sonho é engravidar. Às vezes a gente idealiza. Eu idealizo. Meu marido idealiza o
grande ﬁlho dele. Acontece que hoje eu estou vendo coisas que eu não via e quero que
meu marido veja também. Não vou aceitar que ele trate o nosso ﬁlho como se ele fosse
um lixo se ele for gay. É nosso ﬁlho e pronto! Sei que vai ser difícil discutir isso com ele,
mas foi difícil com a gente também. A gente não pode é desistir” (Aluna em
apresentação de trabalho).
“Ou, eu era paia demais! Cara, me desculpa...eu mesmo já ﬁz piada com você” (Aluno
pedindo, voluntariamente, desculpas ao se direcionar à palestrante travesti).
“Eu mesma fui uma das que virei a cara quando o ﬁlme mostrou os dois homens se
beijando, e sei que um monte de gente aqui também fez isso. A gente fez careta. É
estranho mesmo. Mas é estranho por quê? Por que a gente faz piadinha? Se fosse a
gente? Nós não temos o direito? Por que eles não podem ter?” (Aluna que, durante a
discussão na feira, retoma situação vivenciada em sala com a exibição do ﬁlme Milk – a
voz da igualdade).
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Por ﬁm, uma fala que, de algum modo, demonstra o êxito do trabalho. Esta proferida já em
sala, enquanto avaliávamos os alcances dos passos por nós trilhados.
“Fessô, acho que é a primeira vez que todo mundo vem pra aula desse jeito. Isso nunca
aconteceu antes. A gente levanta 5:00 h; anda esse tanto de distância; sobe essa
morraiada...mas a gente sabe que vai sempre valer a pena. Sempre que dá a preguiça,
eu lembro o que a gente tá fazendo aqui. Dá até prazer de vir” (Aluno em aula
destacando a motivação, apesar dos entraves).

Enﬁm, parecia que, ao menos naquele instante, não mais seria necessário sentir-se
“sozinha no escuro”. Ao contrário, ali, diante dos múltiplos e singulares tons, estavam sujeitos
que, (re)signifando-se, foram capazes de promover e fomentar uma lógica outra.

3- DIVIDINDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O trabalho aqui destacado, resultado de uma atividade ocorrida no cotidiano escolar, é,
uma vez mais, um convite à reﬂexão acerca do fazer educativo; entendido como parte
proeminente da tessitura escolar (ambiente aqui analisado), a qual nos forma e que
concomitantemente formamos.
Entendê-lo em suas múltiplas manifestações, para além dos binarismos e normas
excludentes, faz-se necessário, a ﬁm de que fomentemos efetivos espaços de formação que sejam
abertos aos diálogos e reﬂexões. Conforme Junqueira,
[...] a escola é um espaço no interior do qual e a partir do qual podem ser construídos
novos padrões de aprendizado, convivência, produção e transmissão de conhecimento,
sobretudo se forem ali subvertidos ou abalados valores, crenças, representações e
práticas associados a preconceitos, discriminações e violências de ordem racista,
sexista, misógina e homofóbica. (JUNQUEIRA, 2009, p.36).



O trabalho realizado partiu desse pressuposto, desse entendimento acerca do espaço

escolar e, claro, da educação em seu cotidiano. Contudo, cabe também reiterar que, embora
tenham sido signiﬁcativa a experiência, inclusive no que tange à capacidade de questionamentos
e resigniﬁcações, um desaﬁo tão grandioso quanto (ou maior) se coloca: a continuidade do
trabalho; a promoção de ações outras no cotidiano escolar, destas que ultrapassem atividades
pontuais, tão comuns em "datas ﬁxadas" que, geralmente, se descolam do entendimento da
vivência contínua, ações que sejam de efetiva visibilização e enfrentamento e isso a partir do que
na escola cotidianamente se apresenta.


Necessárias, acreditamos, são ações diárias, da menor à maior amplitude, que fomentem o

caráter de desestabilização da heteronormatividade em suas variadas facetas. Problematizando-a
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e subvertendo-a por meio de pedagogias eﬁcazes, que abalem estruturas e mecanismos de
produção e reprodução de desigualdades e relações de poder.
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Diversidade sexual na escola: O papel do professor no processo de socialização
e aprendizagem na escola estadual Dom Velloso em Ouro Preto - MG
Palavras-chave: diversidade sexual, educação, homofobia
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Mestrando em Educação pelo Programa de Pós em Educação da UFOP.
Membro do grupo de pesquisa Caleidoscópio/UFOP | rafael.ufop@ymail.com

Resumo: A sociedade brasileira vivencia, de forma geral, profundas transformações que
não podem ser ignorados pelas instituições do nosso país. É visível, nos dias atuais, a
preocupação por uma sociedade mais justa e igualitária que seja eﬁcaz na participação de todas as
pessoas nas esferas sociais, como nas escolas, por exemplo. A escola, enquanto instituição
democrática, pode ser um interessante espaço para se dialogar as diferenças e as transformações
nas quais a sociedade vive hoje. É na escola que se desenvolve discussões ao enfrentamento de
problemas sociais, como a violência, o racismo e a homofobia, por exemplo. É importante então,
que os professores estejam preparados para lidar com estas questões dentro de sala de aula de
forma eﬁcaz, a ﬁm de minimizar estes problemas que convivem diariamente no ambiente escolar.
Ressalta-se portanto, a importância de se estudar a atuação de professores/as nas escolas
considerando a diversidade sexual do alunado, desenvolvendo uma postura crítica em relação às
diferenças dentro da escola, mesmo que ainda haja uma grande resistência para se abordar
questões referentes às sexualidades, onde se percebe que muitos/as professores/as não tratam
desta questão por considerarem a educação sexual um dado natural, embora esta atitude possa de
fato esconder o preconceito e o medo de criar constrangimentos ao se discutir sobre o assunto.
Identiﬁcando os agentes responsáveis e fornecendo informações sobre a temática da diversidade
sexual para que os educadores reﬂitam sobre o que pensam a respeito do assunto e à própria
orientação sexual dos alunos e os desdobramentos deste na comunidade escolar, o professor
poderá combater o preconceito no ambiente escolar, e se tornará cada vez mais eﬁcaz o processo
de ensino-aprendizagem para atingir a educação de qualidade, formando cidadãos capazes de
conviver com as diferenças, algo que tanto se almeja na educação.
Um dos grandes desaﬁos da escola no mundo atual constitui na superação da
discriminação. A escola deveria ser vista como local de diálogo, local de aprender a conviver,
onde os alunos vivenciassem a própria cultura e aprendessem a respeitar outras pessoas. A escola
deveria possibilitar aos alunos o desenvolvimento de atitudes coerentes com os valores que ele
mesmo elegeu como seus.
A análise e a problematização de questões que favoreçam a reﬂexão e a ressigniﬁcação de
informações, emoções e valores recebidos e vividos no decorrer da história de cada aluno são
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fatores importantes ao se trabalhar com educação. Considero um dos temas mais difíceis de se
trabalhar na escola seja o da diversidade sexual, uma vez que seu estudo visa a conscientização de
que existem muitas diferenças entre os indivíduos com relação as suas formas de pensar, de agir,
de olhar a vida e a reprovação social gera muitas diﬁculdades para as pessoas, inclusive para os
alunos da educação básica que estão no processo de formação enquanto cidadãos.
Ao lecionar como professor de Geograﬁa na Escola Estadual Dom Velloso, situada na
cidade de Ouro Preto, MG, durante o ano de 2013, observei algumas inquietações e medos dos
professores que atuam com adolescentes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em relação a
fatos cujo cunho seja a diversidade sexual. Este fato que era recorrente nas salas de aula, se
relacionava desde temas relacionados ao ato sexual até temáticas envolvendo a diversidade
sexual e o preconceito, devido à existência de alguns alunos que fugiam dos padrões de
identidade considerados como normais pela sociedade.
Dentre estas inquietações, me incomodava particularmente como os professores agiam
em situações referentes a diversidade sexual e ao seu esclarecimento dentro de sala de aula,
singularidade esta, que nunca havia observado em escolas que já trabalhei nesta mesma cidade.
Estas situações me inquietaram ainda mais, ao perceber que o preconceito, muita das vezes, vinha
por parte do professor ou da equipe pedagógica, fato este que era revelado através do despreparo
do professor para lidar com tais situações. No entanto, nada era feito para minimizar esta questão
na escola, o que me fez ler alguns estudos e ao qual me proponho a realizar esta investigação.


Sabemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), lançados em 1998, abordam

a temática de orientação sexual como um tema transversal em um contexto que crescia no Brasil o
número de gravidez entre adolescentes e a contaminação pelo vírus do HIV era um dos grandes
temores. Os PCNs foram elaborados por equipes de especialistas ligadas ao Ministério da
Educação (MEC), e têm por objetivo estabelecer uma referência curricular e apoiar a revisão e/ou
a elaboração da proposta curricular dos estados ou das escolas integrantes dos sistemas de ensino
em todo território brasileiro. São referências a todas as escolas do país para que elas garantam aos
estudantes uma educação básica de qualidade. Seu principal objetivo é garantir que crianças e
jovens tenham acesso aos conhecimentos necessários para a integração na sociedade moderna
como cidadãos conscientes, responsáveis e participantes. Contudo, sua efetividade para o que se
propõe, isto é, fazer da escola um espaço de debates para questões referentes a gênero e
sexualidade, é bastante questionável. Atualmente temos propostas que avançam este debate em
documentos das políticas públicas no Brasil, entre eles o Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT (Brasil, 2009). Este traz de modo mais especíﬁco e
contundente os direitos LGBT em todas as áreas da administração pública, especiﬁcando
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questões educacionais.


O trabalho de educação sexual proposto como tema transversal pelos PCNs compreende a

ação da escola como complementação à educação dada pela família. O diálogo entre as duas
partes é de grande importância para que haja coerência dentre os princípios básicos da
sexualidade. O papel do educador é fazer uma ponte, ser um facilitador do conhecimento, ser
esclarecedor, e incentivar os alunos a procurar sempre ler a respeito do assunto que tiver a respeito
da sexualidade, tendo assim mais pontos de vistas e venha criar a sua própria forma de pensar,
reﬂetir, e principalmente, de agir. O professor deve ser facilitador de discussões deste tipo de
assunto, através de palestras, encontros, grupos de estudo e atividades didático-pedagógicas
realizadas dentro do ambiente escolar, desta forma o processor torna-se o elo importante para
esclarecer e incentivar os alunos acerca dos assuntos relacionados a sexualidade.
Segundo Helena Altman, o trabalho de educação sexual na escola é um aliado às questões
pertinentes, como a problemática da homofobia na escola. No caso dos PCNs os docentes e
discentes, caminham para uma relação sólida e conﬁável, ao tratar do tema da sexualidade como
tema transversal para o ensino. A autora ainda destaca que,
A criação do tema transversal Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) é outro indício da inserção deste assunto no âmbito escolar. O
interesse do estado pela sexualidade da população torna-se evidente a partir desta
proposta. De acordo com os PCNs, em virtude do crescimento de casos de gravidez
indesejada entre adolescentes e do risco da contaminação pelo HIV, o tema Orientação
Sexual criado como um dos temas transversais a ser trabalhados ao longo de todos os
ciclos de escolarização. Cabe, portanto, à escola – e não mais apenas à família –
desenvolver uma ação crítica, reﬂexiva e educativa que promova a saúde das crianças e
dos adolescentes (2001, p.9).

O objetivo do trabalho de educação sexual proposto pelos PCNs é contribuir para que os
alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Esse tema
vincula-se ao exercício da cidadania na medida em que, de um lado, se propõe a trabalhar o
respeito por si e pelo outro, e, por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, como a
saúde, a informação e o conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos
responsáveis e conscientes de suas capacidades. No entanto, os trabalhos propostos pelos PCNs
foram superados por outras iniciativas mais articuladas politicamente no campo da educação,
como o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Promoção de Direitos Humanos e
Cidadania LGBT.
O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT foi lançado
pelo governo brasileiro no ano de 2009 e é composto por 51 diretrizes, que devem ser
transformadas em políticas de Estado. Este plano, tem a ﬁnalidade de orientar a construção de
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políticas públicas de inclusão social e de combater às desigualdades da comunidade LGBT
mobilizando o poder público e a sociedade civil organizada. Entra as ações citadas no plano estão
a legalização do direito de adoção dos casais que vivem em parceria homoafetiva e o
reconhecimento dos direitos civis de casais homossexuais. Em sua redação, é destacado que:
O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT é fruto do
compromisso do Governo Federal com a implementação de políticas públicas que
contemplem ações de combate à homofobia e de promoção da cidadania e dos direitos
humanos. Incorpora os resultados da Conferência Nacional GLBT e estabelece as
diretrizes e medidas necessárias à transformação do Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
em Plano de Ação da Gestão Pública (2009 p.14).

Algumas ações como a inclusão de recomendações relacionadas à promoção do
reconhecimento da diversidade sexual e ao enfretamento ao preconceito e à violência por
orientação e identidade de gênero nos editais de avaliação e seleção de livros didáticas nos
programas nacionais de livros didáticos para a educação básica, bem como a inserção da
população LGBT em programas de alfabetização, e a ampliação de programas e projetos na área
de saúde e educação nas escolas públicas do país fazem parte das estratégias de promoção e
socialização do conhecimento sobre o tema LGBT proposto pelo plano.
O processo de inclusão da educação sexual, nos currículos escolares, de temas como a
orientação sexual, por exemplo, é decorrente de inúmeras demandas, além da determinação
proposta pelos PCNs. Esta demanda é destacada por Furlani (2003) pelo próprio apelo de
crianças e adolescentes para a discussão da temática, a insistente veiculação midiática
(principalmente pela TV), a admitida omissão familiar, as constantes políticas de saúde pública
de HIV, entre outros fatores que notoriamente convivem no ambiente escolar.
Louro (2011) enfatiza que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo o
produz, mas que também fabrica sujeitos e produz identidades étnicas de gêneros, de classes e,
que é preciso reconhecer que estas identidades estão sendo produzidas através da desigualdade e
que a escola, através da sua prática política e transformadora, deve ser comprometida para tentar
interferir na continuidade destas desigualdades.
A autora ainda aﬁrma que a escola e os professores em especial, que são os agentes
normalizadores da sociedade, se veem ameaçados diante desta situação, tal qual enfatiza que,
Escola, currículos, educadoras e educadores não conseguem se situar fora dessa
história. Mostram-se, quase sempre, perplexos, desaﬁados por questões para as quais
pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas seguras e estáveis. Agora as certezas
escapam, os modelos mostram-se inúteis, as fórmulas são inoperantes. Mas é
impossível estancar as questões. Não há como ignorar as 'novas' práticas, os 'novos'
sujeitos, suas contestações ao estabelecido. A vocação normalizadora da Educação vêse ameaçada. O anseio pelo cânone e pelas metas conﬁáveis é abalado. A tradição
pragmática leva a perguntar: que fazer? A aparente urgência das questões não permite
que se antecipe qualquer resposta; antes é preciso conhecer as condições que
possibilitaram a emergência desses sujeitos e dessas práticas (2001, p.542).
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Deste modo, percebe-se a vocação normalizadora da educação se vê ameaçada no
momento em que é construído o olhar do outro ao sujeito. Louro (2001), deﬁne a constituição do
sujeito como sendo algo que “nasce e cresce sobre o olhar do outro, que ele só pode saber de si
através do outro, ou melhor, que ele sempre se percebe e se constitui nos termos do outro” (p.
547). Logo, a educação deve estar vinculada aos sujeitos e a pratica que eles exercem no meio em
que vivem.
Entretanto, esta situação revela uma contradição curiosa no universo da educação, pois,
ainda, não foi incorporado pela maioria dos professores, o reconhecimento da sexualidade dos
alunos, como um fenômeno natural, de descoberta do corpo, manifestando-se, muitas vezes, na
vivência em sala de aula.
Não se pode esquecer que a escola é um ambiente propício em que a homofobia produz
efeitos negativos no aprendizado dos alunos e que, muitas vezes sem perceber, os professores
reproduzem este comportamento. Rogério Diniz Junqueira enfatiza que,
A escola conﬁgura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em
torno do qual existe um preocupante quadro de violência a que estão submetidos
milhões de jovens e adultos LGBT – muitos/as dos/as quais vivem, de maneiras
distintas, situações delicadas e vulneradoras de internalização da homofobia, negação,
autoculpabilização, auto-aversão. E isso se faz com a participação ou a omissão da
família, da comunidade escolar, da sociedade e do Estado (2009, p.15)

As escolas, em geral, tentam evitar discussões sobre diversidade sexual e de gênero.
Debates sobre o assunto, quando acontecem, ﬁcam na esfera biológica, especialmente na saúde
sexual e reprodutiva, deixando de dar enfoque a problemas do campo da diversidade sexual, os
quais podem se manifestar na escola cotidianamente, como a homofobia, por exemplo. A
sexualidade é vista a partir do risco e da ameaça. Faz-se com frequência, um discurso repressivo,
centrado na medicalização, no medo, na naturalização da heterossexualidade, discurso este
reproduzido pelos professores pela falta de preparo ou conhecimento sobre o assunto e também
pela própria visão de mundo de cada professor. Diante disto, cabe ressaltar a importância da
discussão de temas como a diversidade sexual na escola, bem como a discussão de temas
pontuais, como a homofobia e o respeito pelas diferenças, tal qual pontua o autor Torres,
Saber questionar nossas ideias preconcebidas é um posicionamento ético. A ética se
revela quando permitimos que o diferente fale sobre nós mesmos e questione nossas
posições; a postura ética se revela sobretudo na abertura ao diferente, permitindo a
palavra e a vida do outro, o que pode ser deﬁnido com alteridade. Essa experiência
muitas vezes ajuda quem dela participa a se localizar na sociedade, a nomear a si e as
suas necessidades. Ela também ajuda o participante a aprender a importância da
alteridade, do reconhecimento do outro como alguém que pode ser diferente e que
também é portador de direitos (2010, p. 52).
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Sendo assim, cabe aos proﬁssionais da educação (professores, equipe pedagógicoadministrativa e demais funcionários da escola) mostrar que a sexualidade deve ser discutida e
não encarada somente como discurso biológico. É necessário propor nas escolas um debate
acerca da diversidade sexual promovendo igualdade e garantindo o respeito aos direitos sexuais.
Cabe ressaltar que a pesquisa “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar”
1

(2009) , realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) a pedido do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revelou que o preconceito
e a discriminação estão presentes entre estudantes, pais, professores, diretores e funcionários das
escolas brasileiras. De fato o que se pode notar é que o preconceito não ocorre isolado, a nossa
sociedade é preconceituosa, inclusive dentro do ambiente escolar. A pesquisa ainda demonstrou
que, quanto mais preconceito e práticas discriminatórias existem no ambiente escolar, pior é o
desempenho escolar de seus estudantes.
Esta pesquisa, ainda que não utilize o termo homofobia, pode ser analisada para indicar os
efeitos desta no ambiente escolar. Aqui proponho utilizar o termo homofobia como um
dispositivo dinâmico da heteronormatividade, que segundo o autor Junqueira (2007, p. 04) se
caracteriza por sentimentos de aversão, desprezo, ódio, medo contra as representações sexuais
que fogem ao modelo heterossexual, e costuma produzir preconceito, discriminação e
demonstração de violência contra LGBT.
Tratar do tema diversidade sexual a partir dos saberes e fazeres docentes pode levar a
reﬂetir sobre como a educação sexual é trabalhada na escola. Embora a sexualidade seja um tema
presente no cotidiano dos alunos, é um assunto pouco discutido na sala de aula. Há muito tempo
este não é apenas tema de debates cientíﬁcos ou objeto de discussões religiosas. Vivem-se novos
tempos, em que preconceitos começam a ser questionados ou pelo menos são enfrentados na
sociedade, inclusive no ambiente escolar.
Deve-se lidar com respeito e cuidado ao analisar tal questão, pois se trata de um
importante fator na formação do indivíduo e a falta de informação e de esclarecimento sobre o
assunto pode gerar conﬂito, preconceito, desentendimento, dentre outros problemas dentro da
escola e até mesmo na sociedade em geral.
O tema da sexualidade possui grande importância em diversas instâncias sociais e campos
do saber. É importante discutir esse assunto na escola, uma vez que essa instância não apenas
reﬂete o entendimento de sexualidade e de gênero que a sociedade entende como correto, mas que
produz este entendimento.
1

Esta pesquisa foi realizada em 501 escolas com 18.599 estudantes, pais e mães, professores e funcionários da rede
pública de todos os Estados do País, com o objetivo de dar subsídios para a criação de ações que transformem a escola
em um ambiente de promoção da diversidade e do respeito às diferenças. Seus resultados foram apresentados em
junho de 2009.
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É fundamental também discutir na escola a valorização da igualdade de gêneros e
promover o respeito e o reconhecimento da diversidade sexual de forma a não continuar
reforçando a prática da heteronormatividade como se existisse uma identidade sexual correta e
outra errada na sociedade.
A Autora Sedgwick (2007) situou inicialmente uma discussão para a compreensão de que
a ordem social contemporânea não difere de uma ordem sexual. Sua estrutura está no dualismo
entre heterossexual e homossexual, mas de forma a priorizar a heterossexualidade por meio de
um dispositivo que a naturaliza e, ao mesmo tempo, torna-a compulsória. Em síntese, a ordem
social no qual a autora se refere tem como fundamento o que Michael Warner denominaria, em
1991, de heteronormatividade. O dispositivo social da heteronormatividade expressa as
expectativas, as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade (CHAMBERS, 2003;
COHEN, 2005, p.24).
Segundo Miskolci (2009), a heteronormatividade é um conjunto de prescrições que
fundamenta processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles que não se relacionam
com pessoas do mesmo sexo. Assim, ela não se refere apenas aos sujeitos legítimos e
normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da
sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para serem heterossexuais ou organizarem
suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade.
Assim, podemos entender que a homofobia é um mecanismo dinâmico da
heteronormatividade, pois se institui em um regime de coerção as normas de gênero e pode estar
associada na escola pela maneira em que é produzida, através das suas normas, rotinas e culturas
de cada instituição, como ressalta Prado & Junqueira (2011):
A heteronormatividade está na ordem das coisas. Assim, seria incorreto pensar que a
homofobia manifesta-se de maneira fortuita ou isolada nas instituições. Nas escolas,
por exemplo, ela não é uma herança, nem um resíduo trazido de fora, cujas
manifestações a escola meramente admitiria. Em vez disso, a escola consente e cultiva
a homofobia, repercutindo o que se produz fora dela, mas oferecendo uma contribuição
especiﬁca para a atualização e o enraizamento do fenômeno.

Para Richard Miskolci (2009), o estudo da heteronormatividade como aparato do poder e
força normalizadora característica da ordem social do presente foi e, algumas vezes ainda é,
confundido como a descrição das normas contra as quais lutariam sujeitos socialmente
classiﬁcados como anormais, pervertidos, sexualmente desviantes, termos estes sintetizados pela
palavra queer na língua inglesa, o qual não é o foco deste estudo. No entanto, os principais
teóricos queer demonstraram que tais sujeitos frequentemente também estão enraizados nas
normas da heteronormatividade.
Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) através dos temas
transversais de orientação sexual, propõe ensinar e viver a pluralidade, onde o educador preencha
as lacunas nas informações que o aluno já possui, criando a possibilidade para que o aluno forme
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opinião a respeito do que lhe foi apresentado. Cabe a escola explicar os diversos valores
associados à sexualidade e os comportamentos sexuais existentes na sociedade de forma que o
professor tenha o discernimento de não transmitir seus valores, crenças e opiniões como sendo
princípios ou verdades absolutas, desmistiﬁcando a heterossexualidade como algo natural e
correto pela sociedade.
O cotidiano da escola pode desenvolver uma experiência de interação entre “pessoas
diferentes”, mostrando que cada pessoa é única e por isso insubstituível. Abordar o tema
diversidade sexual dentro da escola consiste em uma abertura de espaço para que o aluno possa se
manifestar. Na escola, é possível que o professor identiﬁque no cotidiano dos alunos muitas
manifestações que o possibilitam trabalhar com a diversidade, visando combater a discriminação
manifestada por gestos, comportamentos e palavras que afastam e estigmatizam os grupos
sociais.
Tendo em vista que a escola é o principal meio de informação e formação dos cidadãos
ainda na infância e na adolescência, é neste espaço que se pode tratar de temas como o da
diversidade sexual de forma crítica e inclusiva. Diante do exposto, faz-se indispensável que a
academia promova reﬂexões sobre as diversas práticas educativas na escola e a função docente no
processo de socialização e aprendizagem levando-se em conta a diversidade sexual dos/as
alunos/as da escola.
Rogério Diniz Junqueira (2009) traz importantes contribuições no sentido da importância
da investigação desta temática nos mais diversos cenários. Analisando o contexto social em que a
escola está inserida, suas tradições, bem como os agentes que estão envolvidos no processo
educativo. Neste sentido o autor destaca que,
É inegável a importância de novas sondagens para veriﬁcar, por exemplo, se tais cifras
não poderiam apontar para cenários ainda mais dramáticos se os
universos considerados fossem paisagens interioranas, cidades situadas em regiões
economicamente deprimidas, centros educacionais de formação tecnológica e agrícola,
entre outros. Seria necessário poder comparar as possíveis diferenças nas
manifestações e nos efeitos da homofobia em escolas de periferia e de elite, em escolas
públicas, confessionais e militares, no sistema formal e informal de educação de
adultos etc (2009, p.18).

Nesse sentido, a Escola Estadual Dom Velloso oferece um desaﬁo particular, já que se
trata de um espaço educativo que agrega centenas de alunos do ensino fundamental com faixa
etária entre seis a quinze anos, oriundos de diferentes bairros. A escola é tradicional na cidade de
Ouro Preto e impregnada de valores relacionadas à Igreja Católica, com ligações intensas com a
Paróquia do Pilar (igreja católica local) através do uso de espaços como o auditório da igreja e até
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mesmo participação dos alunos em horário escolar de missas e festividades religiosas. Este
contexto pode sustentar valores de uma sociedade ainda moralista, interiorana, onde habitantes
de diversas partes da cidade entre alunos, professores e funcionários, de situação econômica e
social diferentes, convivem no mesmo espaço diariamente. Todos esses elementos tornam esta
escola um espaço interessante para se tornar um excelente campo para tais explicações.
Para o desenvolvimento deste estudo, inicialmente, foi necessário compreender alguns
conceitos fundamentais para entender a diversidade sexual. Para tal compreensão, expõem-se
conceitos que possibilitaram a imagem própria formulada em torno do corpo, masculinidade e
feminilidade. Luiz Mott (1997, p. 53) postula três fundamentos da antropologia da sexualidade:
a) A sexualidade humana não é instintiva, mas uma construção cultural; b) A cultura
humana varia de povo para povo e se modiﬁca ao longo do tempo dentro de uma mesma
sociedade; c) Não existe uma moral sexual natural universal, portanto a sexualidade
humana é amoral, no sentido de que cada cultura determina, por razões subjetivas e nem
sempre salutares, quais comportamentos sexuais serão aceitos ou condenados (1997, p.
53).


A discussão sobre gênero é bem marcada no campo da pesquisa e está relacionada à

condição de produção sociocultural das identidades masculinas e femininas, remetendo-se à
natureza sexual de cada pessoa. O conceito de gênero está ligado as características
comportamentais, culturais, sociais e históricas, construídas socialmente. Conceito em que se
difere da condição de produção sociocultural das identidades masculinas e femininas. Difere do
sexo a medida em que este se remete à natureza social de cada indivíduo. Homens e mulheres
nascem naturalmente machos, fêmeas ou hermafroditas, este último, no caso de alguma má
formação genética. São construídos social e culturalmente como femininos e masculinos. Raquel
Siqueira França Campos (2007, p. 12) diz que “a ideia de gênero (no âmbito social) passa a ser
rediscutida quanto a condição ou orientação sexual (erroneamente denominada opção)”.
Pode-se ressaltar aqui, que as discriminações, preconceitos, sofrimentos, a falta de
entendimentos e leis especíﬁcas dentro e fora do ambiente escolar, ocorrem muitas vezes, por
falta de conhecimento destes conceitos pelas pessoas em geral.


Assim como o sexo não deﬁne a identidade de gênero, esta não deﬁne a orientação sexual.

A orientação sexual e a identidade gênero são de grande importância para a dignidade de cada ser
humano e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. Segundo os Princípios de
Yogyakarta,

a

orientação sexual pode ser compreendida “a capacidade de cada pessoa de

experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero
diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e
sexuais com essas pessoas (CORREA, 2006, p.10)”.
Ainda, de acordo com os Princípios de Yogyakarta, podemos entender que a identidade de
- 152 -

I EDS UFSJ 2015

gênero passa a ser compreendida como estando referida à experiência interna, individual e
profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não,
corresponder ao sexo atribuído no nascimento (CORREA, 2006, p. 10).


Diante do exposto, a abordagem de temas relacionados a diversidade sexual no contexto

escolar requer a elaboração de materiais didáticos e estratégias pedagógicas especíﬁcas, visto que
é um tema complexo, envolvendo aspectos históricos, ﬁlosóﬁcos, sociais, psicológicos e
biológicos.


Deve-se pensar, portanto, na sexualidade como uma singularidade e, sobretudo, digna de

investigações e análise no campo sociológico e psicológico cautelosos para não cair no erro de
duvidar das aﬁrmações sobre corpo e sexualidade ditas como correta pela sociedade.


Ao falar de sexualidade na escola, é dever do professor ﬁcar atento a individualidade de

cada aluno valorizando aquilo que o é singular, e neste sentido, produzir um discurso abrangendo
os mecanismos de produção da diversidade sexual em consonância com outras esferas que podem
se apoiar em busca de uma articulação comum. Foucault aborda essas questões com bastante
propriedade dizendo que:
Esses conjuntos não consistem na homogeneização, mas muito mais em uma
articulação complexa da qual os diferentes mecanismos de poder procuram apoiar-se,
mantendo sua especiﬁcidade. A articulação atual entre família, medicina, psiquiatria,
psicanálise, escola, justiça a respeito das crianças, não homogeneíza essas instâncias,
mas estabelece entre elas conexões, precursões, complementariedades, delimitações
que pressupõe que cada um mantenha, até certo ponto, suas modalidades próprias
(2000, p.222).

Percebe-se no cotidiano escolar que a vivência da sexualidade, embora seja expressa por
muitos como uma individualidade do aluno, ainda causa espanto para muitos professores.
Embora exigida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a discussão da construção social
da sexualidade e da diversidade de orientação sexual ainda repercute nas escolas.


Por entender a escola como local privilegiado de socialização e de construção de

conceitos e valores fundamentais para o processo de educação e formação de cidadãos, faz-se
indispensável o debate e a criação de projetos que visam promover um ambiente inclusivo na
escola a ﬁm de promover a noção de diversidade sexual, multiplicando as possibilidades de
reﬂexão sobre as diversidades, promovendo ações que levem ao seu reconhecimento na
educação.


Os debates e as ações que dizem a respeito da diversidade sexual na escola infelizmente

são poucos em vista da problemática dentro das escolas. Para o autor Marco Antônio Torres,
A escola e a educação são modos de controle e regulação resistentes as ações coletivas,
que propõem novos valores, especialmente se esses valores foram sempre considerados
contra valores na história do ocidente. Certamente, a educação e a escola precisam se
abrir mais para as ações e os contextos não formais de educação voltados a população
LGBT. Infelizmente, faltam-nos metodologias, pesquisas e informações para
reconhecer a legitimidade e as estratégias desses espaços (2010, p. 41).
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Incluir a escola neste debate sobre diversidade e orientação sexual pode ser feito através

de políticas públicas eﬁcazes, ações empreendidas pelos movimentos sociais, pelos grupos de
ativistas formados por LGBT e também por pesquisas e ações das Universidades em geral. Mas é
na escola que interfere diretamente na vida do aluno por se tratar de um espaço em que se
atribuem sentidos a vivência e a expressão da sexualidade.
Deste modo, Rogério Diniz Junqueira faz a seguinte análise:
Ao mesmo tempo em que nós, proﬁssionais da educação, estamos conscientes de que
nosso trabalho se relaciona com o quadro dos direitos humanos e pode contribuir para
ampliar seus horizontes, precisamos também reter que estamos envolvidos na tessitura
de uma trama em que sexismo, homofobia e racismo produzem efeitos e que, apesar de
nossas intenções, terminamos por muitas vezes por promover sua perpetuação (2009, p.
13).

A educação e a escola são consideradas fundamentais para o desenvolvimento de uma
sociedade. A escola, como um dos instrumentos da educação formal, constitui um espaço
sistematizado para capacitar os alunos no desenvolvimento de tarefas especíﬁcas. É preciso que
as escolas e as pesquisas acadêmicas dialoguem mais sobre a diversidade sexual, numa troca
mútua de saberes e fazeres entre professores e alunos, tendo em vista a construção de uma
sociedade mais justa e menos excludente.
O processo teórico-metodológico desta investigação, está sendo realizado através da
leitura de bibliograﬁas referentes ao tema da pesquisa, já que a partir destas leituras pode-se
compreender melhor alguns conceitos que serão necessários para o estudo, como: diversidade
sexual, educação sexual, formação de professores, orientação sexual, sexualidade, gênero,
socialização, dentre outros.



Para desenvolver a pesquisa visando alcançar os objetivos propostos, será utilizada a

metodologia de pesquisa qualitativa, que segundo Minayo:
Se preocupa, nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser
quantiﬁcado. Ou seja, trabalha com o universo de signiﬁcados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzindos a operacionalização das
variáveis (1994, p.21).

Esta pesquisa valorizará a busca aprofundada na análise do objeto de pesquisa: A relação
da função professor com o processo de socialização e aprendizagem dos alunos levando em
consideração a diversidade sexual. Este método adotado na pesquisa será o norteador do processo
investigativo, no intuito de garantir maior rigor do conhecimento apropriado neste assunto. Neste
sentido, pode-se dizer que a pesquisa qualitativa nas ciências humanas e sociais, implica em um
envolvimento denso com as pessoas, fatos e locais que constituem o objeto desta pesquisa.
Partindo de um conhecimento prévio da escola, de minha experiência como professor
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desta, efetivarei contatos com a direção da escola e os professores, onde buscar-se-á esclarecer a
intencionalidade do estudo e a garantia da não exposição de nenhum dos participantes da
pesquisa à situação que possam representar algum tipo de constrangimento conforme estará
descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O contato inicial com os professores da escola será mediante autorização prévia da
direção e será realizado, preferencialmente, em uma reunião na qual a direção puder
disponibilizar um tempo para a apresentação desta pesquisa. Nesta apresentação, o foco será
expor que esta pesquisa investigará como professores/as compreendem e/ou trabalham com
diversidade sexual na escola. Nosso objetivo é contribuir para o trabalho docente e conhecer
melhor esta questão. Após a apresentação aguardaremos os professores que se oferecerão para,
voluntariamente, participarem da pesquisa.
A primeira etapa dos procedimentos para a coleta de dados será feita através de entrevistas
com os professores da educação básica que atuam do 6º ao 9º ano que se ofereceram para
participar da pesquisa. Os sujeitos entrevistados participarão desta pesquisa somente após
tomarem ciência dos objetivos e natureza da pesquisa e da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e terão sua identidade preservada, adotando nomes ﬁctícios para a análise e
escrita deste trabalho. Serão considerados como critérios de exclusão desta pesquisa os sujeitos
que não se encontrarem na situação descrita, a recusa da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e o não interesse em participar desta investigação.
Ao se deﬁnir os entrevistados, com a devida autorização dos sujeitos participantes desta
investigação - professores da educação básica que atuam do 6º ao 9º ano na Escola Estadual Dom
Velloso – manteremos a cautela para que os mesmos sejam informados acerca dos aspectos
relativos à pesquisa, bem como a sua autorização para o desenvolvimento dos procedimentos
inerentes à produção de dados durante a entrevista. Neste momento, será entregue o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido que deverá ser lido e assinada pelos sujeitos participantes
deste estudo.
Vale ressaltar que deverá ser informado aos participantes dos possíveis benefícios desta
pesquisa como possibilitar balizamentos teórico-práticos para orientar as ações de professores
que atuam na educação básica e que se deparam, frequentemente, com as questões referentes a
diversidade sexual na qual é apresentada no presente projeto de pesquisa. Esses benefícios,
expressos nos resultados encontrados, independentemente de mostrarem-se favoráveis ou não,
serão publicados em revistas cientíﬁcas especializada na área da educação. E por ﬁm, os
participantes serão informados que os dados coletados serão armazenados por três anos
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decorridos da data de coleta, no Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro
Preto, MG, sob a responsabilidade do pesquisador prof. Dr. Marco Antônio Torres, orientador
desta pesquisa.
A primeira fase desta pesquisa, se constituiu de levantamento da revisão teórica para
fundamentar a entrada no campo, ainda que se possa compreender que o diálogo teórico se
prolongue durante todo o tempo da pesquisa. Nesta fase também será iniciada a observação do
campo de estudo – que é a Escola Estadual Dom Velloso – e a aplicação de entrevistas com os
sujeitos da pesquisa (professores da educação básica que atuam com as turmas de 6º ao 9º ano).
Será realizada uma entrevista piloto para veriﬁcar a pertinência das questões propostas. A escolha
dos professores será de forma voluntária, no momento em que serão previamente esclarecidos
dos objetivos e natureza da pesquisa através de uma conversa com a direção e os professores, de
acordo com o exposto anteriormente.
 Na análise dos dados destas entrevistas será utilizada a técnica de análise de conteúdo que,
de acordo com Bardin (2006), refere-se a um conjunto de técnicas de análise das comunicações
visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores quantitativos ou não que permitem a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Após
análise interpretativa dos dados, os mesmos serão categorizados e analisados para dar segmento
ao objetivo desta pesquisa. A partir da explicitação das informações obtidas, e da elaboração das
categorias de análise, será produzida a redação ﬁnal desta pesquisa, onde serão utilizados alguns
trechos de depoimentos dos sujeitos entrevistados para dar suporte às interpretações.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva apresentar, a partir da perspectiva da Teoria Interacionista do Desvio
de Howard S. Becker, alguns fatores que inﬂuenciaram na vigência do padrão heteronormativo
no pensamento e opinião da sociedade global e a inﬂuência disso nos crimes de ódio praticados
contra homossexuais. Para tanto, analisou-se, a partir de pesquisa bibliográﬁca, blogs que tratam
do assunto e redes sociais, maneiras com que a homossexualidade foi interpretada ao longo do
tempo e suas decorrências, demonstrando-se a inﬂuência da Igreja Católica, da ciência e de outros
atores sociais na consolidação da heteronormatividade. Constatou-se que se adequa à relação
heteronormatividade-homofobia o conceito de desvio desenvolvido por Howard S. Becker, no
qual uma pessoa é taxada como outsider ou desviante a partir do momento em que infringe uma
normal social e isso se torna público. Portanto, denota-se a grande inﬂuência que a rotulação dos
homossexuais como outsiders ou desviantes do padrão heteronormativo tem nos crimes de
homofobia.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo organiza-se em três partes. Na primeira, se encontra uma perspectiva histórica a
respeito de maneiras como a homossexualidade foi interpretada da Idade Média ao século XXI e
as inﬂuências desses pensamentos na heteronormatividade. Na segunda parte, analisa-se a
“Teoria Interacionista do Desvio” e a caracterização dos homossexuais como desviantes. E na
terceira, trata-se do signiﬁcado de homofobia, perpassando pelos crimes de ódio praticados
contra homossexuais e a conclusão de que a taxação destes como desviantes está intimamente
ligada à prática dos crimes homofóbicos.

2 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA INTERPRETAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE

Durante a Idade Média, tratou-se a homossexualidade como crime e os atos sexuais praticados
entre homens ou entre mulheres eram classiﬁcados como sodomia, fazendo referência à
passagem bíblica das cidades de Sodoma e Gomorra. Os “sodomitas”, ou seja, “criminosos”
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praticantes de sodomia eram julgados pelo Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Santa
Inquisição, sob a responsabilidade da Igreja Católica, e tinham por destino serem queimados
vivos em fogueiras.
Uma das possíveis interpretações ao fato da Igreja Católica tratar a homossexualidade de maneira
criminosa e hostil nessa época, é a defesa por parte daquela que atos sexuais teriam somente
ﬁnalidade reprodutiva, tornando inaceitável a prática destes apenas por prazer. Ainda, a
homossexualidade era denominada pela citada Igreja como “pecado nefando”, ou seja, algo que
sequer poderia ser pronunciado, ato execrável, considerado um dos pecados que mais
provocariam a ira divina.
Tal pode ser demonstrado nos seguintes trechos:
[o] amor entre pessoas do mesmo sexo foi secularmente considerado crime hediondo,
condenado como pecado abominável, escondido através de um verdadeiro complô do
silêncio, o que redundou na internalização da homofobia por parte dos membros da
sociedade global, a iniciar pela repressão dentro da própria família, no interior das
igrejas [...] (MOTT, 2002, p. 143)
[a] cultura enraizada em nossa sociedade está ligada aos ensinamentos da igreja, que
eleva a homossexualidade à categoria de 'pecado' e prática 'anti-natural'. Dessa
maneira, a inﬂuência dos católicos e protestantes na visão da sociedade determinou que
esta desenvolvesse uma homofobia, ou seja, uma aversão à homossexualidade.
(DARDE, 2008, p. 225)

Desse modo, demonstra-se a intolerância da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, à
homossexualidade. Porém, também nos dias atuais pode-se observar discursos preconceituosos e
discriminatórios por parte, tanto da citada Igreja, quanto de outras religiões a homossexuais,
condenando-os. Consequentemente, tem-se uma das maiores contribuições para a formação do
pensamento e atos homofóbicos, tamanha a inﬂuência dos discursos religiosos na sociedade.
No ﬁnal do século XIX na Europa, começou-se a tratar a homossexualidade como patologia e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a inseriu em seu Manual de Diagnóstico e Estatística dos
Distúrbios Mentais, classiﬁcando-a como “distúrbio ou perversão”. Por ser considerada doença,
ao invés de ser denominada homossexualidade, era chamada homossexualismo, uma vez que o
suﬁxo “ismo” determina patologia. De acordo com Cláudia de Castro Lima, no blog Quem a
homotransfobia matou hoje?: “Durante décadas, com base em teorias cientíﬁcas diversas, a
homossexualidade foi considerada uma doença mental e os gays, submetidos aos mais absurdos
tratamentos. Somente em 1990 a OMS a retirou da condição de patologia.”
Durante todo o século que foi denominada de tal forma, endocrinologistas, psicólogos,
psiquiatras e cientistas, acreditavam que a homossexualidade, por ser patológica, tinha cura e
para que obtivessem êxito, submetiam os pacientes homossexuais a diversos tipos de
tratamentos, tais como, castração, choques elétricos, lobotomia, hipnose, entre outros.
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Um dos casos mais chocantes no tratamento da homossexualidade como patologia foi durante a
Segunda Guerra Mundial, em que nos campos de concentração: Fuhlsbuttelem, Flossenbürg e
Buchenwald da Alemanha, os nazistas com o desejo de curar os homossexuais, os submetiam a
tratamentos degradantes, como injeção de elevadas doses de hormônio masculino, castração,
lobotomia e os piores tipos de trabalho forçado, além de em Flossenbürg obrigarem os
homossexuais a frequentarem uma casa de prostituição dentro do próprio campo de
concentração, numa tentativa de “masculinização”.
No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) deixou de considerar a homossexualidade
como patologia no ano de 1985, normatizando a conduta dos psicólogos relacionada à questão em
1999, na Resolução 1 de 22 de março de 1999 do CFP: “Os psicólogos não colaborarão com
eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades”.
Um século após ser enquadrada como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no
Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, a homossexualidade deixou de ser
considerada patologia pela OMS. Porém, atualmente, apesar de ser declarada ilegal em diversos
países a atuação de médicos e psicólogos na tentativa de tratar e curar a homossexualidade, a
prática ainda é recorrente. Ainda, pessoas insistem na atribuição de caráter doentio à
homossexualidade, considerando os homossexuais com desenvolvimento mental inferior se
comparado a heterossexuais, com base em uma suposta superioridade da heterossexualidade.
Atualmente, tem-se na sociedade a concepção de que a heterossexualidade é norma e a
homossexualidade, um desvio a essa norma, ou seja, a heterossexualidade é tratada como algo
“natural”, comum dos indivíduos e a homossexualidade como uma violação à natureza do ser
humano.
Esta pseudoneutralidade heterossexista, que encobre relações de dominação e sujeição,
pode ser entendida, segundo Flagg (1998), por meio do "fenômeno da transparência".
Vale dizer, a tendência de heterossexuais desconsiderarem sua orientação sexual como
fator conformador e normatizador da realidade, conduzindo-os a uma espécie de
inconsciência de sua heterossexualidade. Este fenômeno só é possível pelo fato de
heterossexuais serem socialmente dominantes e faz com que a heterossexualidade seja
norma sexual e a homossexualidade transformada em diferença. (RIOS, 2007, p. 43)

Homossexuais, muitas vezes, não são vistos como sujeitos de direitos, como seres humanos.
Estes são mortos, enforcados, degolados, agredidos, roubados, estuprados, tratados como
objetos. Sob a perspectiva de grande parte da sociedade, os homossexuais ultrapassam as
fronteiras da norma social da heterossexualidade e por isso, são marginalizados por aqueles que
tem arraigado o padrão heteronormativo, ou seja, tomam por base a heterossexualidade como
- 160 -

I EDS UFSJ 2015

norma e a homossexualidade como violação daquela.

Consoante aos fatos acima elencados, tem-se a ideia de “heterossexismo” que caracteriza-se
como “um sistema onde a heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política,
econômica e jurídica, não importa se de modo explícito ou implícito” (RIOS, 2007, p. 33). Sobre
o heterossexismo:
Na ideologia e no sistema heterossexistas, mais do que uma questão de preferência ou
orientação sexuais, o binômio heterossexualidade/homossexualidade é critério
distintivo para o reconhecimento da dignidade dos sujeitos e para a distribuição dos
benefícios sociais, políticos e econômicos. Isto porque o pertencimento a grupos
inferiorizados implica a restrição, quando não a supressão completa e arbitrária de
direitos e de oportunidades, seja por razões jurídico-formais, seja por pelo puro e
simples exercício da força física bruta ou em virtude dos efeitos simbólicos das
representações sociais. (RIOS, 2007, p.33)

A existência de um binarismo no âmbito da sexualidade: heterossexualidade/homossexualidade,
a partir da perspectiva heterossexista, pode ser relacionada a outro tipo de binarismo, o presente
nos estudos de gênero, qual seja, masculino/feminino. Dessa forma, faz-se uma ligação entre a
suposta superioridade masculina quanto ao gênero, correspondendo à suposta superioridade da
heterossexualidade na sexualidade. Então, o heterossexismo, que contribui largamente para a
homofobia, “tem raízes no diferencialismo presente na divisão dos sexos e na diversidade dos
gêneros” (RIOS, 2007, p.34). Para melhor elucidar o assunto:
A homofobia revela-se como contra-face do sexismo e da superioridade masculina, na
medida em que a homossexualidade põe em perigo a estabilidade do binarismo das
identidades sexuais e de gênero, estruturadas pela polaridade masculino/feminino.
Toda vez que esta diferenciação for ameaçada hipótese realizada por antonomásia pela
homossexualidade apresentar-se-á todo um sistema de ações e reações prévio ao
indivíduo, no qual ele está imerso, nele se reproduz e dele vai muito além: trata-se do
caráter institucional da homofobia como heterossexismo. (RIOS, 2007, p. 34)

Assim, demonstra-se a inegável contribuição do heterossexismo para a taxação dos
homossexuais como desviantes do padrão heteronormativo e, consequentemente, para a
disseminação da homofobia, uma vez que é defendida a superioridade da heterossexualidade.

3 TEORIA INTERACIONISTA DO DESVIO

De acordo com os argumentos supracitados, o padrão heteronormativo ainda é vigente no
pensamento da sociedade, fato este que implica, por exemplo, nos discursos de ódio contra
homossexuais e nos crimes de homofobia, resultando em mortes, agressões físicas, entre outros.
Porém, para que se chegue a esses fatos, faz-se necessário analisar suas possíveis origens e
implicações. Para isso, usar-se-á a “teoria interacionista do desvio”, mais precisamente, a
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Labelling Theory (teoria da rotulação social) proposta por Howard S. Becker.

De acordo com a teoria interacionista de Howard S. Becker, “outsiders” (desviantes) são pessoas
que transgridem regras criadas pela sociedade e imposta aos sujeitos dela participantes. Porém,
não é apenas o ato cometido pelo sujeito que o torna desviante, mas também e, principalmente, a
rotulação por parte da sociedade à essa pessoa como um “outsider”. Então, o principal foco da
teoria de Becker é a reação da sociedade ao desvio, rotulando o indivíduo que supostamente
transgrediu uma regra social. Dessa forma, o desvio é caracterizado como uma diferença, qual
seja, a diferença da ação do “outsider” à esperada pela sociedade e o desviante é enxergado como
diferente do resto da sociedade, para tanto, é necessária a atuação de “empreendedores morais”
quando da instauração das regras que serão “supostamente” burladas.

A imposição de regras por parte da sociedade ocorre quando alguém torna pública a transgressão,
delatando o sujeito que praticou esse ato. Essa imposição é feita pelos indivíduos que
ambicionam o respeito à norma, denominados “empreendedores morais”.

Estes empreendedores acreditam que, com a existência de regras resolve-se problemas sociais,
portanto, se esforçam no convencimento da sociedade em concordar com o conteúdo de suas
propostas para a criação de normas e a implementação destas. Importantes empreendedores
morais atualmente são ﬁguras políticas, religiosas, entidades religiosas e os veículos midiáticos,
que atuam na persuasão dos sujeitos para consolidação de regras.

Assim, para que um ato seja enxergado como desviante e, consequentemente, para que um sujeito
seja denominado “outsider”, se faz necessária a criação de uma regra pelo esforço de um
empreendedor moral no convencimento da sociedade, para que, posteriormente, a ação da pessoa
que transgrediu essa norma seja enquadrada e rotulada como desvio. Portanto:
Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração
constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como
outsiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa
comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um
“infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o
comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal. (BECKER, 2009,
p. 21)

3.1 Homossexuais como “outsiders”

Homossexuais são rotulados como desviantes pela sociedade, a partir do momento em que não
seguem o padrão heteronormativo, “transgridem” essa norma moral criada socialmente e isso
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torna-se público. Assim, é de relevante importância para que haja a rotulação a interpretação
social do desvio.

A instauração do padrão heteronormativo tem por inﬂuência pensamentos religiosos, como o da
Igreja Católica, no que tange ao sexo apenas por procriação defendido por aquela, e por não ser
isso possível nas relações entre homossexuais, além dos discursos de religiões cristãs, incluindo
também a Igreja Católica que, muitas vezes, condenam os homossexuais e disseminam discursos
de ódio contra estes, tratando a homossexualidade como pecado.

Também contribui para a consolidação do heterossexismo, a interpretação da homossexualidade
como doença, ainda presente no pensamento da sociedade, mesmo que de maneira diferente e
menos incisiva que no ﬁnal do século XIX e grande parte do século XX. Utiliza-se esse
argumento numa tentativa de justiﬁcar o tratamento desigual a homossexuais em comparação a
heterossexuais, colocando aqueles em posição inferior a estes, por razão de uma suposta
patologia, um desenvolvimento retardado.

Além dos fatos acima elencados, pode-se citar a inﬂuência da mídia na perpetuação da
heteronormatividade, veiculando notícias e propagandas a partir da perspectiva heterossexual,
fato este melhor explicitado nos excertos:
No entendimento de que o jornalismo contribui para a construção da realidade e que
dessa forma está fortemente relacionado com a normatividade vigente (seja no
partilhamento de valores, seja na reprodução destes), parte-se da hipótese de que o
mesmo contribui para reforçar os valores dominantes da sociedade, indiretamente
trabalhando para a manutenção do status quo, ou seja, para a heteronormatividade. É
importante ressaltar que não se trata de pensar o jornalismo de forma maniqueísta,
atuando perversa e deliberadamente nesse sentido, mas sim na perspectiva de
compreender as notícias como resultado das imbricações do próprio jornalismo com a
cultura na qual está inserido. (DARDE, 2008, p. 230)
Contemporaneamente, a mídia, a academia, os jornais diários perpetuam este diabólico
complô do silêncio, censurando artigos que abordam o amor homossexual de forma
positiva, sonegando informação sobre a orientação sexual de gays e lésbicas
destacados, ou ridicularizando e divulgando preconceitos contra as minorias sexuais.
(MOTT, 2002, p. 149)

Os atores supracitados trabalham como verdadeiros “empreendedores morais” no
convencimento da sociedade, contribuindo para a permanência da heteronormatividade e,
consequentemente, inﬂuenciando nos crimes de homofobia.

A rotulação de homossexuais como “outsiders” e o tratamento destes de maneira marginalizada,
possibilita a análise de até que ponto a sociedade reﬂete acerca da condição que lhes impõe, ou
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apenas reproduz a heteronormatividade irreﬂetidamente, não pensando nas consequências que
seu discurso e ações acarretam aos homossexuais.
Portanto, é inegável que o padrão heteronormativo e a maneira com que enxerga-se os
homossexuais contribuem para que o preconceito e a discriminação contra estes ainda sejam
bastante recorrentes socialmente e impliquem em mortes, agressões, diﬁculdades de os
homossexuais conseguirem empregos, exclusão social, entre outros.

4 A HOMOFOBIA

O preconceito caracteriza-se por uma perspectiva subjetiva, na qual o sujeito apresenta pouca ou
nenhuma disposição em compreender e respeitar opções, opiniões e desejos diferentes dos seus.
Então, no caso, o preconceito são as impressões mentais negativas de um indivíduo em relação
aos homossexuais. Dessa forma:
Agregam-se a este conceito, de modo exclusivo, preponderante ou conjugado,
conforme o caso, as notas de irracionalidade, autoritarismo, ignorância, pouca
disposição à abertura mental e inexistência de contato ou pouca convivência com
membros dos grupos inferiorizados. (RIOS, 2007, p. 28, apud, Lacerda, Pereira e
Camino, 2002)

A discriminação denota uma perspectiva objetiva, uma forma de exteriorização das impressões e
conclusões individuais caracterizadas como preconceito. Estas deixam de ﬁgurar apenas o plano
subjetivo dos pensamentos e opiniões e passam ao plano da ação, materializando-se. Assim, a
partir de atitudes discriminatórias em relação à homossexualidade, além de desrespeitar-se os
homossexuais na tentativa de colocá-los em posição inferior, produz-se graves infrações aos seus
direitos.

A homofobia evidencia-se como uma das últimas instâncias do preconceito e da discriminação,
uma vez que tem o caráter de “medo irracional” da homossexualidade. Caracteriza-se como uma
repulsa, uma espécie de ódio contra os homossexuais, indo além do preconceito e das ações
discriminatórias, levando à prática de crimes que, muitas vezes, resultam em morte.

É uma das demonstrações do tratamento da sexualidade de maneira hierarquizada, sendo que a
heterossexualidade localiza-se num patamar superior e a homossexualidade num patamar
inferior, pautando-se, principalmente, na ideia de binarismo feminino/masculino, com a
superioridade masculina, em que cada um destes desempenha certos papeis sociais que “não
podem” ser confundidos e violados. A homossexualidade então, caracteriza-se como uma
violação desses papeis, sob a perspectiva da homofobia.
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A homofobia pode ser deﬁnida como a hostilidade geral, psicológica e social contra
aquelas e aqueles que, supostamente, sentem desejo ou têm práticas sexuais com
indivíduos do seu próprio sexo. Forma especíﬁca do sexismo, a homofobia rejeita,
igualmente, todos aqueles que não se conformam com o papel determinado para seu
sexo biológico. Construção ideológica que consiste na promoção constante de uma
forma de sexualidade (hétero) em detrimento de outra (homo), a homofobia organiza
uma hierarquização das sexualidades e, dessa postura, extrai consequências políticas.
(BORILLO, 2010, p. 34)

Existem duas principais perspectivas homofóbicas. Uma caracteriza-se pela rejeição, um
sentimento de ódio ao homossexual enquanto indivíduo, tendo por “base” a afetividade, no caso,
o desafeto em relação ao homossexual, desrespeitando sua opção e praticando ações ou omitindose com o intuito de prejudicá-lo e rechaçá-lo. Segundo Mott: “Quando um gay é espancado ou
morto por um machão ou pelo próprio parceiro sexual ou afetivo, por trás existe geralmente a
motivação da homofobia individual internalizada, desencadeando no psiquismo do agressor
sentimentos de ódio contra o 'viado'”.

A outra dimensão é cultural e demonstra uma questão de desconhecimento ou um conhecimento
superﬁcial e distorcido acerca da homossexualidade, sendo que o objeto dessa perspectiva é a
homossexualidade enquanto fenômeno. De acordo com MOTT, em entrevista concedida a Ana
Cláudia Barros:
A homofobia cultural se revela nas atitudes sociais negativas das pessoas para com a
pessoa transexual ou homossexual, tendo origem no machismo, levando os LGBT à
exclusão, marginalidade, perpetuando estereótipos da fragilidade física e social das
vítimas, vulnerabilidades que favorecem o latrocínio, a agressão, a injúria e os crimes
passionais.

Essas perspectivas permeiam as ações homofóbicas e são uma tentativa de exprimir seu
“funcionamento”.
Os homofóbicos, ou seja, indivíduos que praticam a homofobia, têm a necessidade de colocar os
homossexuais em posição de inferioridade, tratando-os como anormais, se comparados aos
heterossexuais. Os praticantes desse ato tentam “justiﬁcá-lo” a partir da perspectiva
heteronormativa, como se os homossexuais fossem transgressores dessa “norma”, como se seus
gostos, desejos e opções fossem crimes e merecessem ser rechaçados.
Comportamentos homofóbicos se dão de diversas maneiras, sejam implícitas ou explícitas,
“sutis” ou mais graves, que acabam por demonstrar o ódio contra a homossexualidade.
Conﬁguram-se atos homofóbicos, um assobio, palavras de cunho pejorativo, letras de música que
inferiorizam homossexuais, “piadas”, gestos e mímicas, agressões verbais e físicas, que vão
desde empurrões a espancamentos, entre outras tentativas de inferiorização e humilhação dos
homossexuais.
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Essas manifestações ocorrem através de vários meios, desde a demonstração pejorativa à ﬁgura
do homossexual em ﬁlmes, novelas e programas, apresentando-os de maneira forçada e
estereotipada, tratando a situação como “brincadeira” ou o preconceito “veladamente”, até a
disseminação de discursos de ódio explícita, nas ruas, ambientes de trabalho, dentro de casa e em
ambiente escolar. Isso ocorre também nas redes sociais, através do Facebook e blogs, por
exemplo, com o objetivo de convencer a sociedade a também as estruturas políticas a rechaçar os
homossexuais e apresentá-los como se fossem doentes, seres anômalos.
4.1 Exemplo de homofobia no Facebook
Através de páginas no Facebook dissemina-se o discurso de ódio contra homossexuais,
apresentando-se os mais diversos argumentos na tentativa de “convencer” a sociedade,
principalmente, os usuários dessa rede social, que a homossexualidade é uma violação à “norma
natural” que é a heterossexualidade. Mais uma vez, nota-se a predominância da
heteronormatividade e suas implicações.
Na página “Homossexualismo é pecado” predomina-se argumentos de cunho religioso que
aﬁrmam que Deus abomina o “homossexualismo” e este consiste em morte. Para isso, usa-se
passagens bíblicas, como a de “Sodoma e Gomorra”, à luz de interpretações que rechaçam
homossexuais. Também, são apresentados “testemunhos” de pessoas contra homossexuais,
fazendo o uso de argumentos supostamente cientíﬁcos para o “caráter doentio” da
homossexualidade, além de fotos e comentários de sujeitos que se tornaram “ex gays” e “ex
lésbicas” por conta da religião.
Na página “Homossexualismo: abominação contra Deus” também tem-se argumentos religiosos
que são usados como “justiﬁcativa” para o rechaçamento de homossexuais, tratando a
homossexualidade como “abominação” e “ação diabólica”. Para isso, imagens e vídeos
caluniadores são apresentados com frases de convencimento.
A página “Homossexualismo”, com maior número de seguidores dentre as citadas, pertence a um
blog que veicula diversos tipos de notícias contra homossexuais que vão desde críticas a cartilhas
sobre a homossexualidade, até textos que “informam” às mulheres que o fato de existirem
homossexuais masculinos consiste numa “derrota” destas, além de também possuir conteúdo
parecido com o das outras páginas.
O conteúdo das páginas supracitadas consiste em um dos exemplos de como a homofobia pode
ser disseminada e como os discursos de ódio são difundidos pelos homofóbicos, perpassando
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pelos argumentos utilizados e principais focos de discussão.
4.2 Crimes de homofobia
Os crimes de ódio caracterizam-se por terem em sua “motivação” o preconceito e a discriminação
e os praticantes desse tipo de crime o executam face a determinada vítima por ela pertencer a um
grupo. São considerados crimes de ódio: crimes por motivos raciais, religiosos, em razão de
nacionalidade, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Estes se dão pela forma de
agressões físicas e verbais e também pela ameaça de ataque. Portanto, os crimes de ódio
demonstram a intolerância à existência da diversidade, seja cultural, sexual ou racial, consistindo
em reações de desprezo e violência.
De acordo com os fatos supracitados, os crimes de cunho homofóbico se enquadram no conceito
de crime de ódio, uma vez que são praticados com base no preconceito e na discriminação, no
caso, contra homossexuais. A repulsa contra estes é demonstrada através de agressões verbais,
físicas e ameaças que, muitas vezes, resultam em assassinatos.
O Grupo Gay da Bahia (GGB), associação mais antiga na luta pelos direitos humanos dos
homossexuais no Brasil, divulgou no ano de 2013 que a cada 26 horas um homossexual é
assassinado brutalmente. O fundador da entidade Luiz Mott, defende que as principais
ocorrências desse tipo de crime se devem ao fato de inexistir legislação que criminalize a
homofobia e serem poucas as políticas públicas direcionadas aos homossexuais.
Usa-se como “justiﬁcativa” para os crimes homofóbicos a “contribuição” dos homossexuais para
a ocorrência desses. Alega-se que homossexuais, ao demonstrarem sua sexualidade em público,
“assumem o risco” de sofrer os crimes citados, aﬁrmando-se a contribuição das vítimas para a
própria morte e agressões. Assim, infere-se acerca da presença da heteronormatividade nesse tipo
de argumento, fomentando o discurso de ódio.
De acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB):
Os assassinatos são, em geral, marcados pela violência extrema. Além da arma de fogo,
muitas vítimas foram mortas por armas brancas – faca, foice, machado – espancamento
e enforcamento. Há ainda casos de degolamento, tortura e carbonização. Para o Grupo
Gay da Bahia, essas características indicam que se tratam não de ocorrências banais,
mas de crimes de ódio contra esse grupo.
O que não deixa dúvida, porém, é que esta violência extrema, que implica a destruição
do outro e de sua história, por meio de tiros, facadas, espancamentos,
estrangulamentos, degolamentos ou afogamentos é apenas a ponta do iceberg de uma
violência muito mais difusa e generalizada, que alcança milhões de homossexuais em
suas vidas cotidianas, muitas vezes marcadas por histórias de intolerância e
discriminação [...] (NETO, 2003, P.36)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com todos os fatos e argumentos acima elencados, demonstra-se que a homofobia,
resultando na prática de crimes contra homossexuais e a grande recorrência desses crimes tem por
inﬂuência direta a heteronormatividade e a consequente rotulação dos homossexuais como
“outsiders”, ao crer-se socialmente que estes “transgridem” uma regra da “natureza humana”.
Além disso, observa-se a existência de pouca discussão a respeito do tema e a ausência de
medidas realmente eﬁcientes para interromper ou diminuir signiﬁcativamente essa prática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2009.
BORRILLO, D. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2010.
DARDE, Vicente William da Silva. A construção de sentidos sobre a homossexualidade na
mídia brasileira. Revista Em Questão, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 223 - 234, jul./dez. 2008.
MOTT, Luiz. Por que os homossexuais são os mais odiados dentre todas as minorias? In:
CORRÊA, Mariza (Org.). Gênero e cidadania. Campinas, Pagu/Núcleo de Estudos de Gênero Unicamp, 2002, cap. 8, p. 143-155.
NETO, Luiz Mello de Almeida. Um olhar sobre a violência contra homossexuais no Brasil.
Revista Gênero, Niterói, 2003, v.4, n.1, p. 33-46, 2. Sem. 2003.
RIOS, Roger Raupp. O conceito de homofobia na perspectiva dos direitos humanos e no contexto
dos estudos sobre preconceito e discriminação. In: POCAHY, Fernando (Org.). Rompendo o
silêncio: homofobia e heterossexismo na sociedade contemporânea. Políticas, teoria e atuação.
Porto Alegre: Nuances, 2007, cap. 2, p. 27-48.
A homofobia, por Luiz Mott. Disponível em: < http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/ahomofobia-por-luiz-mott> Acesso em: 12/11/2014.
Grupo Gay da Bahia. Disponível em: < http://www.ggb.org.br/ggb.html> Acesso em:
01/11/2014.
Homossexualismo: abominação contra Deus. Disponível em: <
https://www.facebook.com/pages/Homossexualismo-Abomina%C3%A7%C3%A3o-ContraDeus/180299165454553?ref=ts&fref=ts> Acesso em: 20/11/2014.
Homossexualismo. Disponível em: < https://www.facebook.com/Gayzismo?ref=ts&fref=ts>
Acesso em: 20/11/2014.
- 168 -

I EDS UFSJ 2015

O homossexualismo é pecado. Disponível em: < https://www.facebook.com/pages/OHomossexualismo-%C3%A9-pecado/923290954367031?ref=ts&fref=ts> Acesso em:
20/11/2014.
Quem a homotransfobia matou hoje? Disponível em:
<https://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos-3/146-2/> Acesso em: 20/11/2014.

As homossexualidades na contemporaneidade
Palavras-chave: homossexualidades, subalternidade, LGBT, homofobia
João Paulo de Souza
Graduando em Serviço Social no CES-CL | jp.souza.19@hotmail.com
Silvana Cristina Barbalho
Graduada e Pós-graduada em História, professora do CES-CL | barbalhoscpompeu@yahoo.com.br

Resumo
O objetivo deste artigo é evidenciar as homossexualidades, dentro do universo da
sexualidade humana, no contexto contemporâneo e os motivos que as levaram à condição de
subalternidade na atualidade fazendo um breve histórico nos recentes registros ocidentais. Outro
ponto importante deste trabalho é mostrar o surgimento e ascensão da classe LBGT brasileira na
recente história do país, inerente em todos os segmentos sociais, se tornando o maior movimento
social do Brasil urbano, e a partir disso, discutir a homofobia na atualidade, a principal
responsável por segregar homossexuais do outros grupos, e causadora de tantos males à classe
LGBT.
Introdução
Sabe-se que a sexualidade humana sempre teve aspectos cruciais e constitutivos nas
relações sociais, de poder e no desenvolvimento cultural ao longo da história da humanidade
chegando aos dias atuais com novas conﬁgurações e diversas perspectivas que ampliﬁcam a
demanda pública e política.
Partindo desse pressuposto, um dos temas mais abordados na atualidade diz respeito às
diversidades, principalmente dos grupos sexualmente excluídos, que instiga no campo sócio
econômico e político, uma série de questionamentos quanto à igualdade de direitos na sociedade.
Em pleno Século XXI, com a nova conjuntura social e moderna, existem grupos, como os
LBGT's, que em sua maioria estão à margem da sociedade, excluídos de seus direitos, trazendo
consigo uma herança histórica de exclusão, discriminação e privação de direitos. A partir disso,
faz-se necessário a busca de uma melhor compreensão dos possíveis motivos que levam essa
disputa no cenário social por espaços e reconhecimentos que as homossexualidades tanto
almejam.
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A disputa para conquistar visibilidade entre as hierarquias conservadoras
A partir de alguns autores, é possível entender com mais clareza alguns dos motivos que
levaram as homossexualidades à condição de inferioridade e marginalização na atualidade
através de um jogo de dominação, ideologias e exclusão.
Prado e Machado (2010) relatam que as “homossexualidades estiveram presentes no
mundo de forma tão distintas quanto a própria organização cultural e moral na história das
sociedades (p.15)”. Desde a Antiguidade sempre houve práticas sexuais entre pessoas do mesmo
sexo e socialmente eram aceitas e vistas como naturais. A partir da Era Moderna, principalmente
no Ocidente, a sexualidade começou a ganhar maior visibilidade e um amplo questionamento
onde “mais acentuadamente a partir do século XIX, o corpo e a sexualidade passaram a ser objeto
privilegiado das políticas de controle e de moralização da vida social (p.12)”. Com as novas
organizações sociais e morais a “invenção da homossexualidade não foi desinteressada (p.23)” e
“se constitui em uma experiência identitária contemporânea construída na tensão entre valores de
esfera privada e da esfera pública (p.19)”.
Essas práticas de controle e exclusão psicossocial estão enraizadas nos discursos sobre
sexualidade na recente história ocidental alicerçada no julgamento moral e religioso para
justiﬁcar a dominação que pode ser ideológica ou em muitos casos impostas pela força e pela
violência. Heilborn, Araújo e Barreto (2010, p.24) conﬁrmam esse fato:
Sexo representa prazer quanto perigo. É o que temos de mais íntimo e também o que
mais atiça a preocupação, a vigilância e o controle social. A família, a escola, a religião,
a ciência, a lei e o governo esforçam-se para determinar o que é sexo e o que ele deve
ser; esforçam-se para estipular quando, como, onde e como quem se pode fazer sexo.

Com base nesses mecanismos políticos e sociais, percebe-se que constantemente são
impostos na sociedade valores e regras heteronormativas1 que norteiam o convívio hierárquico, e
que a partir dessas ideologias, os interesses de manutenção e controle são mantidos e
inquestionáveis.
Heilborn, Araújo e Barreto (2010, p.26) aprofundam na discussão explicando esse
consenso:
Uma das reﬂexões mais inﬂuentes sobre a concepção moderna da sexualidade está nos
trabalhos do ﬁlósofo francês Michael Foucault (1926-1984). Ele argumenta que a ideia
de sexualidade, tal como a entendemos hoje, é um dispositivo histórico, isto é, seria
1

Heteronormatividade – é o termo usado para descrever a “norma” segundo a qual os seres humanos se dividem em
duas categorias distintas e complementares: macho e fêmea. Nesta perspectiva, as relações sexuais seriam normais
somente entra pessoas de sexo diferente e cada sexo teria certos papéis naturais da vida. Nessa linha de reﬂexão, a
heteronormatividade seria considerada como a única orientação sexual normal (HEILBORN, ARAÚJO e
BARRETO 2010, p.27).
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uma elaboração própria do Ocidente moderno, constituída por meio de um conjunto
heterogêneo de saberes, práticas, organizações e instituições. Esse processo histórico,
com raízes no passado cristão europeu, atingiu seu ápice no século XIX, transformando
o sexo num domínio especializado de conhecimento cientíﬁco e num alvo estratégico
de intervenção social.

Reﬂexo desse processo, na atualidade as homossexualidades ainda encontram muitos
impasses de inserção social, pública e política devido ao fato de que precisam a todo tempo
desconstruir alguns rótulos e ranços históricos ligados às questões morais, religiosas e médicojurídicas que Historicamente foram construídos para manter a hierarquia dominante e
conservadora, detentora do poder social e manipuladora do controle de interesses e reforçar a
condição de inferioridade para os grupos LGBTs que cotidianamente são obrigados a enfrentar
essa realidade. A conﬁrmação surge da discussão de Prado e Machado (2010, p.26):
A base da aﬁrmação do preconceito se sustenta nas práticas cotidianas, que, informadas
pelas lógicas de poder exclusivo e pela noção de direitos substancial, sustentam a
naturalização do signiﬁcado da diferenciação grupal. Assim, a homossexualidade
encontra no mundo público como uma posição sexual com direitos iguais, necessita
desconstruir uma rede de signiﬁcações, deﬁnidas por um padrão dominante de sujeitos
que historicamente estiveram a ela associadas.

Os autores traçam outro comentário que permite contextualizar alguns momentos e
transições nos recentes registros ocidentais que denunciam contextos e questões dessa prática
abusiva na construção social pública e privada ao discorrerem sobre o assunto:
“No século XX, as transformações sociais passaram por um franco processo de
aceleração que culminou, a partir dos anos 1950, em uma vertiginosa revisão de valores
sociais e morais. A expansão do capitalismo, as grandes guerras, os movimentos
contraculturais e os movimentos sociais, a relativização e a ﬂexibilização dos papéis
sociais, a crescente consolidação e proliferação do Estado democrático e liberal,
associado à globalização [...] e à ocidentalização do mundo, e a crise das grandes
narrativas cientíﬁcas produziram um cenário amplamente complexo, que nos
impossibilita compreender, por um lado, a sexualidade, sem a considerarmos no âmbito
político e, por outro, a política, sem considerarmos suas implicações na sexualidade e
na vida privada (PRADO e MACHADO, 2010, p.13)”.

Com base nessa visão a sociedade moderna, conservadora em sua maioria, começou a
impor através de justiﬁcativas e transmissões de determinadas regras, consideradas imutáveis,
que quem nasceu biologicamente homem ou mulher, deveria ter relação sexual com o sexo
oposto e incorporar a identidade de gênero masculina ou feminina de acordo com capacidades
reprodutivas de cada sexo (HEILBORN, ARAÚJO e BARRETO, 2010). A prática sexual fora
desses padrões é considerada afronta a moral, desaforo contra os costumes, doença ou crime
contra os dogmas religiosos e biológicos. Prado e Machado (2010) discordando dessa visão
enraizada no conservadorismo, aﬁrmam que a partir dos estudos de Freud “[...] sabe-se que a
sexualidade é uma dimensão fundamental da constituição do ser humano (p.18)”, e que a
sexualidade em geral constitui “formas de expressão, de prazer, de visibilidade e de relação social
(p.15)”. Eles sintetizam o aprofundamento do assunto ao descrever que:
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A sexualidade humana é uma dimensão da experiência social permeada por
inumeráveis questões. Através dela, todo um universo de desejos, crenças e valores são
articulados, deﬁnindo um amplo espectro do que entendemos como sendo a nossa
identidade. Todavia, como veremos, esse jogo não se faz à margem da história; muito
pelo contrário, ele se fabrica no intercâmbio de signiﬁcados e contextos que ocorre
entre o “eu” e o “outro”, o “eu” e o “nós”, o “nós” e o “eles”, enﬁm, acontece na troca
reinterpretativa de signiﬁcados e interações sociais e institucionais que criam posições
sociais e, consequentemente, posições identitárias e políticas (PRADO e MACHADO,
2010, p. 7).

Heilborn, Araújo e Barreto (2010) reforçam o conceito da sexualidade no quesito
biológico e social, e acrescentam algumas informações interessantes à temática quanto a tudo que
foi esboçado:
Sexualidade é o termo abstrato utilizado para se referir às capacidades associadas ao
sexo, enquanto sexo tem vários signiﬁcados. A palavra pode designar uma prática –
“fazer sexo” ou “manter relações sexuais com alguém” – assim como pode indicar u
conjunto de atributos ﬁsiológicos, órgãos e capacidades reprodutivas que permitem
classiﬁcar e deﬁnir categorias distintas de pessoas – por exemplo, “do mesmo sexo”,
“do sexo oposto” – segundo características especíﬁcas atribuídas aos seus corpos,
atitudes e comportamentos. Num sentido mais amplo, sexo remete aos prazeres do
corpo e dos sentidos, ao desejo, à sensualidade (p. 23).
Entretanto, a sexualidade não é somente uma questão de instintos, impulsos, genes ou
hormônios, e tampouco se resume às possibilidades corporais de vivenciar prazer e
afeto. Ela é também uma construção. A sexualidade envolve um processo contínuo, e
nem sempre linear, de aprendizado e reﬂexão através do qual elaboramos a percepção
de quem somos. Esse é um processo que se desdobra em meio a condições históricas,
socais e culturais especíﬁcas (p. 26).

Desse modo se nota muito mais interesses de ordem pública e política, no que se trata a
manutenção de poder tendo por base os valores normativos e excludentes na esfera social, nesse
jogo ideológico impedindo a ascensão de novos grupos e a entrada de conceitos mais modernos
do que a própria discussão em torno da sexualidade em si, ao qual a homossexualidade faz parte.
O movimento LGBT brasileiro
Inﬂuenciado por mobilizações de movimentos estadunidenses e europeus no ﬁnal da
década de 1960, os primeiros grupos militantes homossexuais surgiram no Brasil no ﬁnal dos
anos 1970, no contexto da “abertura política” que anunciava o ﬁm da ditadura militar (GREEN,
2000, apud HEILBORN, ARAÚJO e BARRETO, 2010, p.53) aliado ao Movimento Feminista e
ao Movimento Negro, entre outros grupos com propostas de abolir hierarquias de gênero e lutar
contra a repressão sexual, fonte de autoritarismo e de produção de violência e desigualdade.
Pertencentes a esta primeira fase do movimento LGBT no Brasil, surge à atuação do
Grupo Somos em 1978 e a criação do Jornal Lampião da Esquina, em São Paulo, que são
considerados como marcos no inicio da luta política dos homossexuais no Brasil (MAcRAE,
1990, apud GOHN, 2010, p. 99).
Na década de 1980, com a abertura política brasileira, inicia-se a segunda fase do
movimento homossexual com a exploração do mercado de bens e serviços destinados a esse
grupo, com a proliferação de boates, bares, saunas, casas de banhos, cinemas (MAcRAE, 2005,
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apud PRADO e MACHADO, 2012), e a chegada da AIDS em 1983, deslocando o foco do grupo
LGBT para o combate à doença, gerando muita polêmica em torno do tema.
É dentro desse contexto, especiﬁcamente na segunda fase do movimento homossexual
brasileiro, que surgem os primeiros grupos homossexuais no Brasil traçando no cenário público e
político uns dos principais movimentos sociais da recente história do país. São eles segundo as
autoras Heilborn, Araújo e Barreto (2010):
Triângulo Rosa – Surgiu nos anos 1980, no Rio de Janeiro. O nome do grupo teve origem no
símbolo utilizado pelos nazistas para identiﬁcar e encarcerar homossexuais em campos de
concentração.
Atobá – O grupo surge no Rio de Janeiro em 1986, após o assassinato de um homossexual, no ano
anterior. Seu objetivo é o reconhecimento da dignidade homossexual lutando contra a
discriminação.
Grupo Gay da Bahia – Fundado em 1980, é uma das mais antigas associações homossexuais do
país. É membro da Associação Brasileira de gays, lésbicas e travestis (ABGLT). Em 1988, se
tornou membro da Comissão Nacional de AIDS do Ministério de Saúde do Brasil, e desde 1995
faz parte da Comissão Internacional dos Direitos de Gays e Lésbicas (IGLHRC).
O movimento dos homossexuais cresceu no Brasil nas últimas décadas e também ganhou
impulso nas ruas, organizando passeatas e atos de protestos em prol do respeito às diversidades
sexuais. Numa sociedade marcada pelo machismo isso também é uma novidade histórica
(GOHN, 2010, p.99) que desaﬁa paradigmas na contemporaneidade. Heilborn, Araújo e Barreto
(2010) conﬁrmam a informação:
As paradas do orgulho LGBT constituem talvez o fenômeno social e político mais
inovador do Brasil urbano, unindo protesto e celebração retomando, desse modo, as
bandeiras de respeito e solidariedade levantadas pelos movimentos que reivindicam o
direito à direito a livre expressão da sexualidade como Direito Humano (p.57)

Cotidianamente se vê homossexuais nas ruas, no trabalho, em todos os ambientes sociais,
se destacando em espaços políticos, teatros, programas de tevê, rádios, novelas, no cinema, na
política com uma visibilidade maior e uma reciprocidade revolucionária entre o Estado, o
mercado e a cultura aliada a uma inﬁnidade de gírias, termos e expressões comuns do universo
LGBT que estão se popularizando em toda a sociedade como um vocabulário próprio. Mas nem
sempre foi assim. Por trás da cultura LGBT que está, aos poucos, sendo mostrada e dividida com a
sociedade existe muita luta pela conquista desse espaço. Prado e Machado (2012, p.31) revelam
tal fato:
Estes personagens vêm tentando conquistar um status social menos marginalizado e
ganhar direitos no espaço público. É importante lembrar que se hoje eles podem ser
vistos, não é porque foram criados num passe de mágica por alguma moda qualquer.
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Estes personagens já existem a bastante tempo, mas apenas hoje podem ser vistos.
Alguns mais, outros menos, passeiam pelo espaço público. Alguns corajosos ousam
manifestar afeto publicamente, alguns já compartilham sua vida afetiva em quase todos
os âmbitos de sua vida. Enﬁm, esses polêmicos personagens de urbanidade
contemporânea estão na luta pela desnaturalização da condição de inferioridade, na luta
por uma reconﬁguração de seus direitos e de sua cidadania.

É nesse turbilhão social de opiniões favoráveis e contrárias em torno dos homossexuais,
principalmente após a ascensão de gays, lésbias, bissexuais, travestis e transexuais na mídia e no
cenário político, é que houve mudanças favoráveis, uma melhor consciência sobre os direitos dos
grupos LGBT, e os próprios homossexuais se aceitando como cidadãos. Prado e Machado (2012,
p.14) mostram essa aﬁrmativa:
Aos poucos, gays, lésbicas, travestis, transexuais entre outros deixam de ser lendas
urbanas, anomalias sociais ou sujeitos patologizados, para se tornarem sujeitos
políticos, que passam a reivindicar equivalência dos direitos implicada muitas vezes
pela construção de novos direitos sociais e/ou pela desconstrução de direitos
estabelecidos.

Com base em recentes obras e pesquisas cientíﬁcas, há muito material para ser estudado e
pesquisado em torno do tema homossexualidades e dos indivíduos por ela envolvidos. São vários
e importantes os assuntos envolvidos em um cenário de lutas por novas conquistas e manutenção
dos progressos que já foram garantidos.
No âmbito médico-cientíﬁco e psicológico, Heilborn, Araújo e Barreto (2010), revelam o
principal avanço para o público LBGT no mundo todo, após muitos anos de injustiça,
perseguições, violações de direitos humanos e de falsos estereótipos, que surtiu efeito positivo no
Brasil:
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e as principais organizações cientíﬁcas
internacionais deixaram de classiﬁcar a homossexualidade como uma doença a partir
dos anos 1970. Desde 1974, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria (APA) não
mais considerou a homossexualidade como distúrbio mental. Por não aceitar que a
homossexualidade seja considerada uma doença, a OMS, em 1985, excluiu-a do
Código Internacional de Doenças (CID). Em 1987, a APA aprovou que seus membros
não usassem mais como diagnósticos códigos que patologizassem a
homossexualidade. Em 1993, o termo “homossexualismo” foi substituído por
“homossexualidade”. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil
estabeleceu, em Dezembro de 1998, que os psicólogos não deveriam exercer qualquer
ação que favorecesse a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, ou
mesmo colaborar com eventos e serviços que propusessem “tratamento” e “cura” da
homossexualidade. O Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade de
condição de desvio sexual em 1985 (HEILBORN, ARAÚJO e BARRETO 2010, p.38).

Heilborn, Araújo e Barreto (2010) reforçam que durante muito tempo o
“homossexualismo” foi usado para indicar um tipo de doença associada às práticas e desejos
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homossexuais. Com a conquista citada antes o termo que se adotou foi “homossexualidade” para
descrever orientação sexual pelo mesmo sexo e legitimar essa vivência sexual “sem as
conotações de doença, patologia ou anomalia que o termo “homossexualismo” sugere (p.39)”.
Gohn (2010) nos apresenta o principal e marcante avanço para a militância LGBT
brasileira, onde a classe se conﬁrma como um dos principais movimentos sociais expressivos da
atualidade reivindicando direitos e lutando para exercer sua cidadania em um contexto
preconceituoso e conservador. Logo:
A partir de 1996, anualmente, realiza-se a Parada Nacional do Orgulho GLBT - Gays,
Lésbicas, bi e Transexuais, considerada a maior do mundo, superada apenas pela de São
Francisco na Califórnia. Em 1996 foram 500 participantes, que foram até vaiados na
rua. Em 1997 já contou com dois mil participantes; em 2005 a Parada reuniu 2 milhões
de pessoas, e, em 2006, 2 milhões e 300 mil pessoas estiveram na Av. Paulista e
caminharam até o centro da cidade, num evento com ampla cobertura da mídia, apoio
dos órgãos oﬁciais e parte do calendário oﬁcial dos eventos da cidade. A Parada de 2006
teve como tema “Homofobia é crime”. Em 2007, segundo os organizadores, a Parada
teve 3 milhões e meio de pessoas e se consolidou como a maior expressão do
movimento no Brasil (GOHN 2010, p.100).

Prado e Machado (2010, p.82) trazem um esboço interessante para o debate reforçando a
ideia das autoras explicando, dentro da ﬁnalidade que as paradas propõem:
As paradas LGBT's, enquanto processo organizativo, mobilizatório e cultural, têm se
revelado um instrumento político de grandioso potencial. Longe de ser festas
carnavalescas, tal como muitas vezes aparecem discursadas pela mídia; se sustentam
em mobilizações cotidianas de capacitação de indivíduos e grupos, criando uma rede de
relações entre os mais diversos atores políticos e inﬂuenciando poderes locais e
nacionais na criação de políticas de reconhecimento e redistribuição social.

Esse novo evento social, alvo de muitas controvérsias e opiniões favoráveis e contrárias,
faz com que a sociedade seja forçada a rever conceitos e refazer novas opiniões acerca das
homossexualidades fazendo com que a visibilidade e o respeito a esses cidadãos seja natural e aos
poucos aceitos.
Santos Vitor (2013) na mesma fronteira das políticas públicas e Direitos Humanos,
evidenciam um grande marco da causa LGBT brasileira pautados na CF/88: a união estável
homoafetiva reconhecida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) estabelecida pela Resolução nº
2

175 , de 14 de maio de 2013, por aprovação durante a 169º Sessão Plenária do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que proíbem as autoridades competentes, cartórios em todo o território
nacional, de se recusarem de fazer a habilitação ou celebração do casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo.
Henriques, Brandt, Junqueira e Chamusca (2007) esclarecem que a classe LBGT
2

A resolução 175 pode ser acessada no site do Conselho Nacional de Justiça, disponível no endereço
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf.
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brasileira está demandando a cada dia, juntamente com outros movimentos sociais3 , o debate de
diversos assuntos e a realização de uma série de mudanças que exigem uma nova conﬁguração no
cronograma brasileiro de perspectivas públicas e políticas. Com base nisso:
Atualmente, são diversos os fatores que demandam da sociedade brasileira a
constituição de uma agenda social, política e educacional que, além de não mais
negligenciar questões relativas a gênero, identidade de gênero e orientação sexual, ao
mesmo tempo, as situe entre suas prioridades e as contemple a partir das perspectivas da
inclusão social e da cultura dos direitos humanos. São eles, por exemplo: as profundas
transformações sociais, culturais, políticas por que vem passando o mundo; a
realização de estudos e pesquisas que fornecem quadros nítidos acerca da desigualdade
nas relações de gênero e das situações vividas por homossexuais e transgêneros; a
crescente percepção de que gênero e sexualidade se entrelaçam e envolvem
praticamente todos os campos da vida; o aprofundamento da compreensão do papel da
sexualidade na construção do conhecimento; a ampliação, o fortalecimento e a
crescente visibilidade dos movimentos feminista, de mulheres e de LGBT
(HENRIQUES, BRANDT, JUNQUEIRA E CHAMUSCA 2007, p.15).

São processos que mais cedo ou mais tarde, inﬁltrariam no segmento público e político de
forma revolucionária e permanente, fazendo com que o espaço LGBT seja apropriado e aceito.
A homofobia na atualidade
Para compreender a homofobia, é preciso primeiramente compreender o conceito de
discriminação. Como a homofobia é considerada um dos principais tipos de discriminação na
atualidade, geradora de muitos conﬂitos e variadas vertentes, Dimenstein (2002, p.58), de forma
breve, esclarece:
Quando alguém ou um grupo julga uma pessoa não pelo que ela é, mas por sua
personalidade, cor, sexo, orientação sexual, isto é discriminar. Trata-se de um hábito
arraigado em todos os povos, aprendido pelas crianças ao copiarem as atitudes de seus
pais, com consequências medonhas na forma de guerras [...] e opressão sistemática de
grandes parcelas da população [...]. Apesar de ser muito difícil mudar opiniões
aprendidas na primeira infância, não é impossível exercitar a tolerância na forma de
controle de ações discriminatórias [...].

A partir da explicação, é possível compreender o contexto ao qual a homofobia se insere e
prosseguir com a discussão entendendo seu papel e suas consequências psicossociais.
Segundo Deschamps (2009), a homofobia surge em nossa sociedade a partir de
manifestações individuais, através do ódio e repulsa por pessoas que se relacionam com o mesmo
sexo, ou pelo medo do indivíduo em amar uma pessoa do mesmo sexo devido aos padrões aos
quais está inserido. Mas ganha uma dimensão maior a partir do comportamento coletivo imposto
pelas normas sociais da classe dominante.
Prado e Machado (2012) concordam com a autora aﬁrmando que o preconceito opera
entre o individuo e a coletividade, alicerçado em um conjunto abstrato de valores sociais, já que
3

Para mais detalhes, ver GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e redes de mobilizações civis no Brasil
contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2010.
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não pode ser compreendido de maneira racional 4 , tornando assim um fenômeno
psicossociológico.
A classe burguesa dominante, no âmbito sexual, articula em seu favor colocando a
homossexualidade como negativa, mesmo com tantos avanços, favorecendo as práticas
heterossexuais como normais e reguladoras das relações humanas. Prado e Machado (2012, p.12)
comungam essa mesma lógica:
Em nossa sociedade, a não heterossexualidade foi gravemente condenada pelo discurso
hegemônico, que inﬂuenciado pelo discurso religioso e médico-cientíﬁco, legitimou
instituições e práticas sociais baseadas em um conjunto de valores heteronormativos,
os quais levaram à discriminação negativa e á punição de diversos comportamentos
sexuais, sob a acusação de crime, pecado ou doença.

E dentro dessa lógica é que a homofobia, caracterizada como preconceito social, atua
como um mecanismo de manutenção de hierarquias, onde a classe dominante inferioriza os
grupos não heterossexuais oprimindo e privando-os dos seus direitos, usando os valores morais,
religiosos e alguns conceitos cientíﬁcos, para justiﬁcar a exclusão, tornando invisíveis os
verdadeiros motivos e interesses. Esses conceitos internalizados fazem com que vários grupos
cultuem o ódio por gays, lésbicas, transexuais e bissexuais, e na maioria das vezes sem saber o
motivo pelo ato cometido.
Diariamente aparecem nos noticiários de tevês, jornais, revistas, nas rádios e reportagens,
casos de perseguições, estupros, assaltos, assassinatos. Está havendo uma naturalização das
práticas homofóbicas, aonde os crimes, entre eles o extermínio, não chegam ao conhecimento das
autoridades.
Segundo dados disponíveis no Brasil ainda se matam mais homossexuais do que em todos
os outros países do mundo (MOTT, 2000ª; 2002; apud PRADO e MACHADO, 2012). O país
supera nações onde a relação homoafetiva é condenada com a pena de morte (DIAS, 2004 apud
FERRARI, OLIVEIRA e PROENÇA, 2013). “Gays, lésbicas e transexuais não são apenas
discriminados. Eles são criminalizados, alvos de atentados à vida, são perseguidos e morrem em
atentados por grupos fascistas e nazistas (GOHN, 2010, p. 99).”
A constante agressão moral e física, e a violação de direitos sexuais impede que muitos
homossexuais se assumam e vivam como cidadãos livres. Em alguns casos eles se casam,
constituem família para satisfazer os desejos familiares e sociais e ao mesmo tempo vivem uma
vida dupla. Essas situações são muito comuns em todas as camadas sociais brasileiras. Reis
(2010, p.106) evidencia essa prática:
4

Segundo Prado e Machado, (2010, p. 67), “o preconceito nos impede de identiﬁcar os limites da nossa própria
percepção da realidade”.
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A humanidade repudia o diferente, condenando-o à exclusão. Por isso algumas pessoas,
para não serem condenadas, não vivem a vida como gostariam e ainda criticam outras
que buscam seus ideais sem se importar com as diferenças.

Muitos pais reprimem seus ﬁlhos quando percebem alguma atitude homoafetiva,
pressionando-os a seguir os padrões normativos. Esses atos são perceptíveis nos padrões de
comportamento cultural e social na atualidade que induzem os indivíduos a reproduzir a mesma
conduta da classe conservadora dominante.
Resultados dessa imposição, muitos jovens e adolescentes homossexuais, e até mesmo
heterossexuais, se fecham para a sociedade, andam frustrados, se culpam, e muitos até cometem
suicídio. Mesmo com muitas organizações, ONG's, setores políticos trabalhando pela defesa e
direitos dos homossexuais, ainda falta muito esclarecimento. Deschamps (2009) alerta:
A homofobia hoje é como uma “peste emocional” que deve ser combatida de todas as
formas, sob pena de continuarmos construindo uma sociedade apoiada em valores
normativos excludentes, não acolhendo a diversidade que fala do humano, de tudo que
se move em direção a uma construção do diferente como parte do que forma o tecido
social. Não cabe a nenhuma corrente cientíﬁca fornecer argumentação para esse
equívoco. Os grupos religiosos já constroem argumentações suﬁcientes para nos
horrorizarmos com essa prática, sendo a maioria de suas argumentações totalmente
destituídas de qualquer valor, mesmo que olhemos pela questão moral. Hoje sabemos
que devemos ter como orientadora a construção de algo que passe por uma ética, e
nunca pela moralidade, que tende a se apoiar em crenças dominantes, defendendo o que
há de mais retrógrado nas instituições sociais.

Encerrando o debate com uma visão ético política bem esclarecedora, em 2011 a repórter
do Portal RAC, Moara Semeghini, entrevistou a antropóloga e pesquisadora Regina Facchini do
PAGU – Núcleo de Estudos de Gênero UNICAMP que pesquisa, entre outros temas, assuntos
relacionados à diversidade sexual. A antropóloga fala sobre homofobia após dois casos de
ataques contra homossexuais exibidos pela impressa, onde a pesquisadora aﬁrma que “existe
uma visibilidade maior das homossexualidades” e que “é aceitável que as pessoas expressem
afeto do jeito que as pessoas heterossexuais expressam afeto”. Segundo ela, “a gente passa a ter
legislação sobre esse respeito”, que no Estado de São Paulo existe uma lei que permite casais
homossexuais demonstrar afeto em espaços públicos. Outro fato importante que a antropóloga
comenta, que quando se entrevista pessoas nas paradas LGBT, o que mais se ouve, são as pessoas
dizendo “primeira coisa: é importante uma lei, segunda coisa: é importante atividade educativa”;
ela ainda diz que “heterossexuais e homossexuais não vivem em mundos separados”, e que os
homossexuais estão presentes em todas as partes, “na escola, no trabalho, na vizinhança de todas
as pessoas” e “são pessoas, como a ciência vem mostrando, não se trata de doença, não se trata de
perversão”, “é só uma orientação diferente da sexualidade”. Regina Facchini encerra sua
entrevista ao Portal RAC aﬁrmando que “o trabalho educativo é necessário”; segundo as
pesquisas “ainda existe muito desconhecimento”; e que a prática homofóbica é um “absurdo
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infundado em fatos reais”.
Conclusão
Com base em tudo que já foi discutido, conclui-se parcialmente5 que na
contemporaneidade a sexualidade passou por uma série de transformações, onde nela se inclui as
homossexualidades em processo de constante crescimento, intitulada por Giddens (1993 apud
Prado e Machado 2010) como “revolução sexual” tendo como resultado desse procedimento uma
ascensão social de indivíduos que antes estavam sexualmente invisíveis e guetiﬁcados aos olhos
da sociedade, e hoje estão aos poucos numa posição de destaque, num gradativo processo por
conquistas e manutenção de direitos sociais e políticas públicas que estão sendo executados e
beneﬁciando esses grupos tendo como resultado dessa ação o fortalecimento de movimentos
sociais dentro de um contexto que não está pronto e nem acabado.
A luta pelo espaço público e político, e a consolidação dos direitos dos homossexuais são
temas recentes e polêmicos no país, onde o cenário brasileiro torna-se um campo de batalhas por
direitos sociais e políticos. De um lado, uma sociedade conservadora em valores e crenças que
beneﬁciam a classe burguesa dominante, e do outro os grupos LGBT, que fazem parte da grande
maioria dos grupos excluídos no país, que no dia a dia enfrentam diversas situações de
desrespeito, violência, bullying homofóbico, hostilidades, entre outros.
A Homofobia esta cada vez mais comum, e se tornou um problema social que está
atingindo homossexuais e pessoas próximas a eles constantemente. Ela é encontrada em todas as
classes sociais e na atualidade é a principal responsável por segregar os grupos homossexuais de
outros grupos na sociedade. O direito de ir e vir, pautados na Constituição Federal de 1988, cada
vez mais se torna escasso em alguns espaços públicos fazendo com que não só homossexuais,
mas a sociedade em geral se restrinja a frequentar determinados locais considerados seguros.
E é nesse constante processo que a sociedade LBGT continua conquistando seu espaço,
mesmo com muitos impedimentos, e construindo uma identidade própria formada por indivíduos
que almejam exercer sua cidadania e sua liberdade de expressar afeto sem o receio de estarem
sendo alvo de títulos negativos e da intolerância em uma sociedade que cada vez se torna mais
complexa.
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RESUMO
O presente artigo visa a discutir se há necessidade de constar-se, de forma taxativa, o sexo em
registros públicos identiﬁcatórios, como um dado imutável. Nota-se, para um mais efetivo
direcionamento de políticas públicas, por exemplo, a conveniência dessa informação em boletins
de ocorrência, em notiﬁcações de violência, em recenciamentos...; o que, em geral, se faz por
autodeclaração ou por meio de declaração de terceiros. Entretanto, ao considerar as
possibilidades atuais de manipulação do próprio corpo, de readequação sexual e de
(re)construção de identidade, a imposição de registro de um gênero, no momento seguinte ao
nascimento, pode ser vista como uma limitação ao livre desenvolvimento da personalidade.
Defende-se que a pessoa é um ser que se modiﬁca, se constrói e se permite construir por meio de
interações sociais, o que não condiz em limitar suas vivências por meio de documentos formais,
especialmente, em um contexto democrático e laico, impondo-lhe uma de somente duas
possibilidades. Alguns países têm admitido o registro de um sexo “indeﬁnido” nos assentamentos
civis em determinados casos, mas, até que ponto essa possibilidade é, de fato, uma solução, e não,
um estímulo a posicionamentos discriminatórios? A dignidade pessoal é fundamento do Direito
Brasileiro (art. 1º, III CR/1988). Consequentemente, é dever do Estado promover meios para que
esse princípio seja garantido, possibilitando a coexistência de uma diversidade de projetos de
vida boa almejados pelas pessoas, incluindo as percepções, as condições, as opções e as
diversidades sexuais de um modo geral. Por isso, a proposta aqui apresentada é pela
prescindibilidade de identiﬁcação de sexo em documentos ditos identiﬁcatórios (certidão de
nascimento, p. ex.), para que seja valorizada a autodeterminação identitária e a viabilização de
diferentes projetos de vida boa.
ABSTRACT
This article aims to discuss whether there is need to contain , categorically, sex in identiﬁcatory
public records as an unchangeable fact. It is noted that, for a more effective public policy
guidance, the convenience of this information may be in, for example,

police reports,

notiﬁcations of violence in census ...; which, in general, is made by self-declaration or by a third
person statement. However, when considering the current body manipulation possibilities, the
sexual readjustment and (re) construction of identity, the imposition of a genre registration, right
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after the birth, can be seen as a limitation to the free development of personality .It is argued that
the person is a being that changes, builds and allows you to build through social interactions, and
by doing so, it is not consistent to limit their experiences through formal documents, especially in
a democratic and secular context, thus imposing it one of only two possibilities. Some countries
have accepted the registration of an "indeﬁnite" sex in the civil records in certain cases, but to
what extent this possibility is, in fact, a solution, not a stimulus to discriminatory placements?
Personal dignity is the foundation Brazilian law (art. 1, III CR/1988). Consequently, it is the
State's duty to promote ways to guaranteed this principle, enabling the coexistence of a variety of
good life projects desired by the people, including the perceptions, conditions, options and sexual
diversity in general. Therefore, the proposal presented here is for the dispensability of sex
identiﬁcation in said identiﬁcatory documents (birth certiﬁcate, p. Ex.), So that the selfdetermination identity and the viability of different good life projects is valued.
1 INTRODUÇÃO
Ao se tomar como ponto de partida a capacidade progressiva de que as pessoas têm de se
construírem, de se reconstruírem e de se descontruírem a cada dia, limitar essa capacidade pela
burocracia de modiﬁcação de um simples registro civil é regredir socialmente em um Estado
Democrático de Direito. Cabe ao Direito ser garantidor dos diretos das pessoas de se
transformarem.
Percebe-se que o Direito ﬁxa identidades das quais não cabe a ele ﬁxar e, também,
pressupõe que as pessoas permanecem as mesmas ao longo do tempo, quando limita a
autoconstrução identitária da pessoa e o livre desenvolvimento da personalidade ao se justiﬁcar
na necessidade de identiﬁcação.
Por tudo isso, defende-se que nos documentos identiﬁcatórios não seja mais necessário
constar-se o quesito “sexo”. No entanto, ainda há necessidade que o “sexo” seja objeto em
registros de licenciamento, em boletins de ocorrências, dentre outros documentos, para ﬁns de
levantamentos de estatísticas e de políticas públicas. O que merece destaque nesse
posicionamento é a valorização da modiﬁcação dinâmica da pessoa por meio da sua
autodeterminação identitária.
2 DOCUMENTOS IDENTITÁRIO E LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O Brasil apresenta em sua legislação – art. 3º, Lei 7.116/1983 - quais as informações
devem ser constadas no documento de identidade. Apesar de, dentre essas informações, não
haver o sexo como quesito obrigatório, a legislação abre a possibilidade para que o Executivo
Federal aprove a inserção de outros dados nesse documento - art. 4º, Lei 7.116/1983§ 1ºe Decreto
89.250/1983. Há no Brasil, ainda, diversos documentos de validade nacional, tidos como oﬁciais,
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de identiﬁcação, sejam eles estaduais, como as Carteiras de Identidade ou as de Registro Geral
(RG), sejam federais, como as Carteiras de Motoristas e os Passaportes. Tais documentos são
passíveis de serem aceitos em diversas situações cotidianas, a ﬁm de identiﬁcar o sujeito ou em
condições especíﬁcas, a exemplo de um condutor de veículo regularmente habilitado, um
cidadão ao qual é permitida a saída temporária de um país, a comprovação de que o indivíduo do
sexo masculino (e, apenas, esse sexo!) cumpriu suas obrigações militares, identiﬁcação do autor
de um delito, dentre outros.
As carteiras de identidade, no entanto, trazem um grave problema, uma vez que, cada
órgão expedidor estadual possui seu próprio documento e, em virtude dessa ausência de
uniformização das informações entre os Estados, há a possibilidade que uma mesma pessoa, em
razão da ausência de comunicação entre os estados, por meio de suas Secretarias de Segurança
Pública, possua 27 documentos de identidade diferentes, cada um com suas especiﬁcidades e
cada um com um número diverso. Podemos ser nenhum, um, vinte e sete ou mais de vinte sete - o
documento de identidade é expedido baseado na certidão de nascimento e é direito fundamental
da pessoa que ela possa dirigir-se até um cartório e reclamar a ausência de registro, logo, é
possível que um cidadão possua mais de vinte e sete documentos de identidade diferentes-, mas, o
que deveria servir com um meio de garantia jurídica em nossas relações sociais, impedindo que
determinado indivíduo seja confundido com outro homônimo e responsabilizado indevidamente,
não passa de mera profusão de papeis plastiﬁcados que pouco dizem sobre cada um e servem
como instrumento de estatísticas não conﬁáveis – posso estar sendo “contado” aqui ou no Acre,
ou aqui e no Acre, e mais em algum estado da federação.
Uma tentativa, até o momento, frustrada, tenta resolver a falta de padronização relativa
aos documentos de identidade. Em 1997, a Lei 9.454 instituiu o número único de Registro de
Identidade Civil, que deveria ser válido em todo o território nacional, a ﬁm de facilitar a
identiﬁcação dos indivíduos. Apenas em 2010, treze anos após a iniciativa, o Decreto 7.166
regulou determinados pontos da lei, instituindo um Comitê Gestor, que deﬁniu os campos que
deverão obrigatoriamente constar no documento, dentre eles, a identiﬁcação do sexo. Passados
cinco anos, nada saiu do papel para transforma-se em plástico e, como “solução”, apresentou-se,
um novo projeto.
Assim, em 11 de março de 2015, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Dias Toffoli, apresentou o projeto Registro Civil Nacional, segundo o qual: “[a]o nascer, o
cidadão será registrado junto à Justiça Eleitoral, receberá um número que vai ser seu para o resto
da vida e para todas as atividades, que é o número do título de eleitor. Na Justiça Eleitoral, serão
feitos todos os registros: nascimento, casamento, divórcio, morte” (TOFFOLI, 2015). É
importante esclarecer que o fato de nos tornamos um número não implicaria, necessariamente,
em uma perda indentitária, uma vez que, os números já são parte do nosso cotidiano. No entanto,
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o que não se sabe é até que ponto essas mudanças de registros contribuirão na efetivação dos
direitos fundamentais e dos direitos humanos. Logo, apesar de não perdermos a nossa identidade,
passaremos a ser, efetivamente, um número, algo muito mais fácil de ser controlado, rastreado.
Não há quaisquer detalhes sobre o projeto, apenas que, em 31 de março de 2015, a Portaria TSE
nº. 158 instituiu o Grupo de Projetos Especiais, incumbido de estudos e soluções para a
viabilização do Registro Civil Nacional num prazo de 6 meses ou até prorrogável por igual
período.
Desde o instante em que os pais sabem que estão grávidos, teorizam o futuro da criança,
pois, escolhem seu nome, seus estudos, sua proﬁssão, enﬁm, sua colocação social. Quando
nascemos, parte da nossa realidade já nos é dada e encontra-se registrada ali, na certidão de
nascimento, que parece restringir bastante nossas qualiﬁcações subjetivas. Tal documento possui
regulação própria, a lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), o qual deve conter as seguintes
informações, nos termos do artigo 54:
1°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou
aproximada;
2º) o sexo do registrando;
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;
5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;
6º) a ordem de ﬁliação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem
existido;
7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a proﬁssão dos pais, o lugar e cartório onde se
casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o
domicílio ou a residência do casal.
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
9o) os nomes e prenomes, a proﬁssão e a residência das duas testemunhas do assento,
quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de
unidade hospitalar ou casa de saúde;
10) número de identiﬁcação da Declaração de Nascido Vivo – com controle do dígito
veriﬁcador, ressalvado na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei.
[Destacou-se]

Até a Lei 6.216/1975, que modiﬁcou alguns artigos da Lei de Registros Públicos, a
certidão de nascimento continha campo obrigatório para indicação da cor do recém-nascido, o
que, nos dias atuais, somente permanece como informação obrigatória por ocasião do óbito, de
forma a melhor identiﬁcar o morto. Ao que parece, a exclusão buscava evitar algum tipo de
discriminação, desconforto dos pais ou diﬁculdade em se deﬁnir a cor de um recém-nascido. De
fato, no último caso, torna-se complexa a indicação precisa do tom de pele de cada indivíduo.
Cores não podem ser reduzidas à binariedade e, mesmo as deﬁnições clássicas (brancos, negros,
amarelos, vermelhos), não se prestam à maioria. Apenas um ano após a alteração da Certidão de
Nascimento, o IBGE realizou um censo em que os próprios entrevistados, sem opção de escolha,
deﬁniam sua própria cor, chegando a 136 tonalidades diferentes.
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A citada lei não determina que o sexo a ser indicado no momento do nascimento deva ser,
necessariamente, masculino ou feminino, mas, nosso sistema jurídico, como o da maior parte do
mundo, assenta-se nessa binariedade, e identiﬁca o sexo pelo simples fato de o recém-nascido ter
vagina ou ter pênis. Evidentemente, o recém-nascido não pode contribuir com a escolha de seu
próprio sexo. No entanto, a ideia de que as gônadas (ovários ou testículos) ou algumas glândulas,
como a hipóﬁse e a tireoide, são características endócrinas suﬁcientes para a deﬁnição de sexo,
ou, ainda, a aparência dos órgãos sexuais internos e externos (sexo morfológico), são
insuﬁcientes para uma deﬁnição de sexo. Destaca-se a possibilidade, por exemplo, de formações
ambíguas (intersexualidade, termo preferível ao estigmatizado hermafroditismo, vez que, este se
referia sempre a questão dos genitais visíveis).
3 O PROBLEMA DA BINARIEDADE SEXUAL: OS INTERSEXUADOS
Os intersexos, pessoas cujo sexo anatômico ou cromossômico não corresponde com as
características naturais de feminino e de masculino. Por exemplo, as pessoas nascidas com ambos
os sexos, ou seja, que possuem pênis, testículos, vagina, útero, ou seja, as pessoas nascidas XXY.
Dessa forma, percebe-se, portanto, que os intersexos são deixados à margem da lei de Registros
Públicos, mesmo que vivamos sob um ordenamento jurídico que diz prezar pela dignidade
humana, pluralidade e igualdade.
A Resolução 1.664/2003 do Conselho Federal de Medicina determina que os intersexuais
devam ter assegurada “uma conduta de investigação precoce com vistas a uma deﬁnição
adequada do gênero e tratamento hábil” (artigo 2º), por meio de uma equipe multidisciplinar com
proﬁssionais com conhecimentos na área de clínica geral ou pediatria, endocrinologia, cirurgia,
genética etc., conforme artigo 4º. Entretanto, a lei de Registros Públicos impõe prazo de 15 dias
para o registro do nascimento, tempo que, na maior parte das vezes, não é suﬁciente para a
deﬁnição de sexo do recém-nascido.
O prazo exíguo, a necessidade de uma existência jurídica, acaba por criar situações
inusitadas, em casos de intersexualidade. Imaginando ter-se chegado a uma “conclusão” a
respeito de a qual sexo pertence o recém-nascido, cirurgias são realizadas a ﬁm de estabelecer-lhe
o sexo em um ou em outro extremo, vez que, não há “entre” um e outro extremo. Repita-se ser
necessária uma equipe de proﬁssionais para deﬁnir o que somos no momento do nascimento,
quando apenas estamos e sempre, apenas, estaremos por não sermos “um dado acabado e
autoevidente revestido por verdades essenciais, como o sexo” (LOPES, 2015, p. 164). Dessa
forma, com base em exames clínicos e aparências, há que se decidir, em determinados casos, se o
recém-nascido possui um micropênis ou um macroclitóris. O intersexo, enquanto intersexo, não
existe para o direito.
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Mas, se o prazo para o registro do nascimento fosse alargado de tal modo e, enquanto a
decisão mais acertada não fosse tomada, como esses indivíduos “existiriam”? Sem um registro
de nascimento, o reconhecimento dos diretos é diﬁcultado, pois, apesar de haver personalidade
civil, a certidão, por sua vez, é requerida para viabilizar a consecução de direitos.
A Alemanha1 encontrou uma solução polêmica para a questão da intersexualidade,
determinando que crianças com genitália de formação ambígua sejam designadas como
pertencentes a um sexo indeﬁnido. Se esse mecanismo resolve o problema dos intersexos ao criar
uma variante entre o masculino e o feminino, a solução alemã, por outro lado, não impede que
alguns pais sujeitem seus ﬁlhos a cirurgias precoces para que se encaixem em uma das duas
categorias tradicionais. Inegável, porém, que os menos açodados ganham mais tempo, uma vez
que não há prazo máximo para que o sexo seja decidido, podendo permanecer indistinto até que o
próprio interessado se manifeste ou, inclusive, indeﬁnidamente.

4 TENTATIVAS PARA UMA MELHOR ADEQUAÇÃO LEGAL À REALIDADE DE
GÊNERO DAS PESSOAS
É a Argentina, contudo, que parece apresentar a legislação mais avançada quanto aos
direitos das minorias sexuais.
A lei de Identidade de Gênero de 2012 deﬁniu que, por meio de procedimentos meramente
administrativos, sem qualquer intervenção do judiciário, o interessado, maior de 18 anos, possa
requerer alteração de nome e sexo indicados por ocasião do nascimento, sem exigência de laudo
psiquiátrico ou autorização judicial, despatologizando a intersexualidade e a transexualidade, a
qual se verá adiante. O direito pode ser estendido aos menores de dezoito anos, desde que,
assistidos por seus representantes legais e com expressa conformidade do interessado,
respeitando-se. A lei vai mais além: mesmo não sendo exigíveis adequações corporais para
adequações alteração do registro, permite-se tratamentos com hormônios e realização gratuita de
cirurgias de mudança de sexo na rede pública hospitalar.
O artigo 2º Da lei argentina deﬁne a identidade de gênero:
ARTIGO 2° — Deﬁnição. Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e
individual do gênero tal como cada pessoa a sente, a qual pode corresponder ou não
com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo. Isso
pode envolver a modiﬁcação da aparência ou da função corporal através de meios
farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, sempre que isso seja livremente
escolhido. Também inclui outras expressões de gênero, como a vestimenta, o modo de
fala e os maneirismos.
1

A Alemanha foi o primeiro país da Europa a permitir que bebês nascidos em situação de intersexo sejam registrados
sem a deﬁnição do sexo. A partir do dia 1º de novembro de 2013, é possível fazer o registro.
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Trata-se, em verdade, do mesmo teor do artigo 2º do projeto de lei 5.002/2013 (conhecido
como Projeto de Lei João Nery) apresentado, no Brasil, pelos deputados Jean Wyllys e Erika
Kokay. No entanto, no caso brasileiro, não há previsão de que esse projeto de lei venha a ser
aprovado.
5 DIFICULDADES AO RECONHECIMENTO JURÍDICO DA IDENTIDADE DE
GÊNERO
No Brasil, ao contrário da Argentina e da proposta do projeto de lei em tramitação no
Congresso, o reconhecimento judicial – indispensável para a modiﬁcação dos dados registrais –
quando ocorre, prescindem, por vezes, da realização da cirurgia de readequação sexual. No
entanto, para a realização dessa cirurgia pelo SUS, além da grande ﬁla de espera, são necessários
dois anos de acompanhamento psicológico, a idade mínima de 21 anos e laudos médicos,
segundo a Portaria 2.803/2013. E, mesmo após a realização da cirurgia, não há uniformização
jurisprudencial no país quanto à homologação do pedido de adequação registral (alteração de
sexo e de nome), que pode ser indeferido, por exemplo, porque “a pretensão deduzida pelo
apelante, caso acolhida, por certo poderá trazer sérios e graves transtornos a toda a sociedade, ou
ao menos, à parte dela” (MINAS GERAIS, 2009).
A alteração do sexo e do nome nos assentos civis, além de evitar situações vexatórias,
concerne ao reconhecimento de elementos constitutivos da identidade daquela pessoa –
identidade essa em permanente (re) construção. O Direito, que tem um dos seus fundamentos a
dignidade humana (ou seja, a capacidade de que as pessoas têm de construírem projetos de vida
boa e persegui-los), não deveria constituir identidades, mas promover e reconhecer as múltiplas
possibilidades de vivência pessoal – o que inclui as reapropriações de gênero e nome. Assim,
decisões judiciais que admitem a alteração do nome civil do interessado, fazendo constar em seus
documentos o nome já utilizado corriqueiramente estão em consonância à promoção da
dignidade pessoal.
Pelos motivos apresentados, percebe-se que a alteração do nome nos registros civis é
causa de constante divergências jurisprudenciais, além importante causa de reaﬁrmação da
identidade escolhida. No entanto, a não existência do termo nos registros públicos, evitaria todas
as complicações e burocracias envolvidas no processo, e, logicamente, extinguiria a frustação de
expectativa dos pedidos de alteração registral que são negados, mesmo após a cirurgia de
readequação sexual.

6 GÊNERO E SEXO
Quando o interessado requer que o sexo em sua certidão de nascimento seja alterado, para
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ele tal não representa apenas a adequação de seu sexo morfológico à sua aparência física (mesmo
porque a cirurgia de designação sexual é dispensável, a conforme a súmula do CNJ).
O sexo é um dos constituintes do gênero, mas não seu elemento central. O gênero consiste em um
revestimento social e cultural da diferença sexual, constituído, dentre outros, por vestimentas,
adornos, marcadores corporais, modo de agir, qualidades, virtudes e papeis de acordo com as
raízes biológicas, mas determinados culturalmente.
A verdade social e a aparência são mais patentes do que a realidade cromossômica. Antes
mesmo do nascimento, quando da realização de uma ultrassonograﬁa, por exemplo, já se pode
aﬁrmar se o nascituro é menino ou menina. A partir desse momento, cria-se toda uma expectativa
a respeito da criança, que é masculinizada ou feminizada, impondo-lhe uma de duas opções (é um
menino, ou é uma menina), que deverá ser reiterada a partir do nascimento, mas que sofrerá a
inﬂuência das interações sociais – o que levará a uma realidade que nem sempre se coadunará
com a que tentou ser imposta socialmente. Há uma diﬁculdade até mesmo em se deﬁnir
masculino e feminino, uma vez que o masculino pode ter interesses vários que o aproximariam
mais do feminino (modo de portar-se, vestir-se, expressar sentimentos, preferência por uma
determinada proﬁssão) e vice-versa.
7 SEXO NOS REGISTROS CIVIS?
Essa multiplicidade de gêneros não permite que as minorias se reduzam às siglas, pois
essas serão incapazes de reproduzir as variantes inﬁnitas de gênero. Logo, gênero, assim como
sexo, são elementos constitutivos da pessoalidade, mas não os únicos, assim como raça,
proﬁssão, classe, religião, dentre outros. Cada pessoa é capaz de construir um gênero especíﬁco,
sem estar normatizada por regras que deﬁnem o que é ou não masculino, o que é ou não feminino,
o que é ou não transexual... Em uma visão menos superﬁcial do problema, parece não haver
sentido que uma pessoa busque o Judiciário para solicitar a alteração de sexo em sua certidão de
nascimento, já que, dessa forma, está se limitando a autonomia da pessoa, a qual é capaz de
decidir e perseguir seu ideal de vida boa.
A solução mais prudente, assim como foi feito com a indicação de raça, seria a retirada do
campo sexo das certidões de nascimento e, consequentemente, de todos os documentos que dela
se originariam, deixando a cargo da pessoa a autodeclaração de gênero, tal como, a
autodeclaração de cor ou raça. O desaparecimento da referência de sexo nas certidões de
nascimento, seria extinta a dualidade sexual, não haveria mais que se discutir a possibilidade de
casamento, vez que, este encontraria sua legitimidade no consentimento e não na diferença de
sexos.
Um sujeito de direitos sem gênero e um laço familiar livre de sua dimensão biológica
permitiria dar ao Direito sua dimensão convencional, libertando-o da diferença de sexos e da
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naturalização de parentescos. Uma ordem jurídica democrática não pode continuar a funcionar
na base da divisão binária dos gêneros e da injunção à heterossexualidade. Da mesma forma como
foi para a raça, a lei deve desconsiderar o sexo da pessoa (BORILLO, 2001, p. 104).
Se se busca uma segurança jurídica, há outras formas de identiﬁcar-se uma pessoa que não
seja pela autodeclaração, como digitais, constituição genética (como altura e cor dos olhos), além
dos próprios registros em bancos de dados estatais.
A eliminação de referência ao sexo/gênero no registro civil não acarreta a impossibilidade
de formulação de políticas públicas especialmente voltadas a esse segmento social. Assim, como
aconteceu com a declaração de raça, que deixou de constar no assento de nascimento em 1975, a
ausência de dado registral não impede a realização de ações aﬁrmativas especíﬁcas, como cotas
raciais para pessoas negras em universidades públicas (LOPES, 2014, p. 190). Políticas que
visem a uma maior proteção à mulher, aos homossexuais e outros gêneros podem continuar
acontecendo, já que a pessoa pode declarar-se como inserta em uma das inﬁndáveis classiﬁcações
de gênero possíveis.
Por exemplo, nas ﬁchas de notiﬁcação de violência escritas, de acordo com o Decreto-Lei
nº 5.099 de 03/06/2004, é possível notar que, no campo correspondente ao sexo, existem já
ﬁxadas as opções de feminino, masculino, e ignorado. Trabalhando com as inúmeras
possibilidades de gêneros existentes, qualquer opção a mais que fosse inserida na ﬁcha, ignoraria
várias outras. Ademais, o fato de ignorar essas outras pode gerar uma certa crise identitária, pois
ao mesmo tempo que muitas pessoas não têm necessidade que seu gênero/sexo seja identiﬁcado,
várias outras sentem essa necessidade como uma forma de reconhecimento e ﬁrmação de suas
identidades.
No entanto, não deixa de ser interessante observar que é possível uma declaração de
gênero. Para que uma efetiva política pública possa ser direcionada ao segmento populacional
que mais precisa, a autodeclaração do gênero, com um campo em aberto, em boletins e
notiﬁcações, por exemplo, implicaria o conhecimento de dados oﬁciais da violência à
comunidade LGBT, especialmente no que se refere à população transgênera.
Um dos desaﬁos, aqui, porém, é que tais ﬁchas sejam erroneamente preenchidas, por
proﬁssionais que não possuem o devido treinamento, ou mesmo sensibilidade, para tratar da
questão. Para decidir qual o gênero da pessoa, por vezes utilizam a carteira de identidade,
baseando-se no nome de registro ou foto, sem que se pergunte diretamente à vítima. Quanto ao
recenseamento, ter em um órgão oﬁcial do governo um número variado de gêneros que poderiam
surgir durante as pesquisas, além de poder ser utilizado para direcionarem-se recursos e decisões,
como se faz com a raça, por exemplo, mostrar-se-ia o quanto a naturalização e a ﬁxação de um
binarismo trata-se de uma construção social e histórica, que não é inerente à pessoa muitos
pressupõem ou fazem acreditar.
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8 CONCLUSÃO
É possível percebera desnecessidade da informação do sexo, para a maior parte dos
serviços do dia a dia, de modo que, por vezes, nota-se que não há esse quesito na própria carteira
de identidade.
Aﬁrmar que esse modelo binário é inﬂexível, necessário, e, mais importante, ligado ao
sexo biológico, é ignorar não apenas a história, mas, também, a diversidade devivências de
incontáveis pessoas, a exemplo dos intersexuados e dos transgêneros, binários ou não binários.
Também, é perceptível que, diante da defesa de que a pessoa pode ser constantemente (re)
construída de acordo com suas experiências, o gênero é o modo pelo qual a sociedade atribui
papeis que são determinantes em vários momentos da vida, sejam no mercado de trabalho, com
que é possível relacionarem-se, roupas, modo de comportamento etc.
Os registros civis, não deveriam ditar ou cercear o exercício dapersonalidade. Dizer que o
judiciário, os médicos e os psicólogos possuem mais poder sobre o corpo e sobre a vontade de
uma pessoa do que ela mesma, é diﬁcultar a expressão da autonomia da vontade, e da própria
dignidade da pessoa.
A retirada do quesito “sexo” nos registros públicos facilitaria e aumentaria as
possibilidades de vivências pessoais, assim como extinguiria a burocratização da alteração do
nome, quando a pessoa, assim, desejar fazê-la.
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RESUMO
Considerando a realidade social contemporânea, percebe-se que o objetivo de
reconhecimento social das pessoas LGBTTT é de difícil encalço. Frequentemente negam-lhes
convívio e, com isso, ofendem-lhes a dignidade na medida em que não lhes reconhecem como
pessoas de direito. Contudo, surge a questão do direito à não-convivência, que como contraface
do princípio da dignidade humana, e decorrência do direito à liberdade (autonomia da vontade)
parece permitir que particulares neguem contato com aquilo que lhes desagrada. Desta
constatação surge o problema da contraposição entre este direito à não-convivência e a Dignidade
da Pessoa Humana dos que são excluídos do convívio. Neste sentido, procurou-se delinear o
conceito, bem como os limites do suposto direito à não-convivência, para, posteriormente, atacar
sua sustentabilidade racional. Por ﬁm, demonstrou-se que, mesmo que fosse defensável, sua
aplicabilidade à pessoas LGBTTT é questionável, atacando-se também este fator.
Palavras-Chave: Direito à não-convivência. Dignidade da Pessoa Humana. Pessoas LGBTTT
1 INTRODUÇÃO
Frequentemente a comunidade LGBTTT é agredida em sua dignidade ao ser excluída da
convivência de indivíduos e de grupos parciais privados. Incluir-se e reconhecer-se na sociedade
têm sido objetivos de difícil persecução.
O desconforto que determinadas pessoas e grupos têm em relação à convivência com o
'diferente' cria barreiras à autorrealização pessoal e à efetivação da dignidade humana cuja
transposição é complexa. Ser expulso de locais privados, ou ter seu acesso neles negado em razão
da condição de ser pessoa LGBTTT é uma realidade enfrentada por toda a comunidade. Mesmo a
convivência familiar, em algumas ocasiões, é negada em face desta recusa de convivência com o
alter diferente.
Diante desta constatação justiﬁca-se a problematização acerca da dialética entre dois
direitos: O Direito à não-convivência e a Dignidade da Pessoa Humana.
O primeiro direito provém do Direito à liberdade, consolidado na autonomia privada dos
sujeitos de poderem se recusar a ter contato com aquilo não lhes agrada. O segundo diz respeito ao
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princípio basilar do ordenamento jurídico, ﬁrmado como a obrigatoriedade de considerar cada
pessoa como ﬁm em si mesma.
Desta dialética nascem duas perguntas complexas: (1) é possível justiﬁcar, num contexto
social inevitavelmente pluralista como o atual, um suposto Direito à não-convivência? E ainda
que seja, este direito pode ser aplicado para legitimar a negativa de convivência entre um
indivíduo livre e pessoas LGBTTT?
Com fulcro na leitura, interpretação e organização de bibliograﬁa especializada em
hermenêutica constitucional e nos estudos de importantes ﬁlósofos contemporâneos do Instituto
de Pesquisa Social de Frankfurt; a hipótese é de que o Direito a não-convivência é insustentável,
seja porque não pode se sobrepor à Dignidade humana do excluído; seja porque gostos, nojos,
desconfortos, apreços e outras exteriorizações avaliativas não podem ser universalizadas
juridicamente; e seja também porque não se pode instituir qualidades pessoais "desejáveis" como
condições para obtenção de reconhecimento jurídico e social. Ademais, ainda que o Direito à nãoconvivência fosse sustentável, seria inaplicável em face de pessoas LGBTTT, haja vista que esta
característica não advém de escolha livre, mas sim de uma realidade involuntária.
2 ANTÍTESE: O DIREITO À NÃO-CONVIVÊNCIA COMO FACETA NEGATIVA DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A ﬁm de clariﬁcar o conceito e os supostos limites do Direito à não-convivência, utilizarse-á a tese de doutoramento da Juíza de Direito e Doutora Mônica Silveira Vieira, defendida na
Universidade Federal de Minas Gerais em 2010. A tese intitula-se "O Corpo e o Direito" e,
embora não trate especiﬁcamente sobre a segregação social da comunidade LGBTTT, defende o
direito dos particulares de se recusarem ao convívio com pessoas cuja presença ofende a
dignidade e a integridade moral.
O fato de que a pesquisa ora ﬁrmada como antítese versa sobre o Direito à nãoconvivência especiﬁcamente em face de pessoas que alteram drasticamente o próprio corpo, não
obsta a crítica à ideia central da tese. O que se pretende atacar é o próprio direito à nãoconvivência, independentemente de sê-lo aplicado à bodymodiﬁcators ou à pessoas LGBTTT.
Na tese a autora aﬁrma que a Dignidade da Pessoa humana, além de garantir proteção
positiva ao indivíduo, entendida como o direito de ter seu corpo preservado de intervenções
alheias, também tem uma faceta negativa: permite-lhe que exclua de sua convivência sujeitos
cujas características pessoais afrontem sua dignidade.
"como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, tanto permite que a
pessoa proteja seu corpo contra a interferência ilícita dos demais quanto limita as
possibilidades de intervenção voluntária sobre seu corpo e ainda permite que exclua de
sua convivência privada as pessoas que, por meio de alterações corporais radicais,
tornaram-se expressão ambulante e eloquente de violação à dignidade da pessoa
humana." (VIEIRA, 2010, p.157)
- 192 -

I EDS UFSJ 2015

A Doutora aﬁrma não haver ofensa ao Direito à tolerância e nem ao pluralismo da
sociedade, na medida em que aquele que altera o próprio corpo tem a liberdade de fazê-lo.
Contudo, ele deverá arcar com as consequências das alterações que praticou, pois, segundo a
autora, não se pode pretender submeter as outras pessoas à escolha feita. Neste sentido "não estará
havendo verdadeira tolerância e respeito, mas a imposição das opções de vida de uma pessoa às
demais." (VIEIRA, 2010, p.158)
"O Direito, na atualidade, promove e até mesmo exige a tolerância, a convivência
respeitosa com o diferente. Mas não se pode exigir que aquele que se sente afrontado
em sua dignidade em razão da modiﬁcação corporal extrema empreendida por outra
pessoa conviva com esta, o que afrontaria sua dignidade e seu direito à integridade
moral." (VIEIRA, 2010, p.158)

Nesta esteira, a autora estabelece o Direito à não-convivência, como sendo o aspecto
negativo da proteção à Dignidade da pessoa humana.
"O indivíduo que escolhe ser extremamente diferente dos demais também tem que
respeitar as diferenças de ideais e de escolhas existenciais, e deve tolerar que seja
afastado da convivência privada daqueles que preservaram sua forma natural, e
sentem-se aviltados pela presença de um ser humano que abusou do seu
corpo."(VIEIRA, 2010, p.158)

Para a autora, então, a negativa de convivência é justiﬁcável, nos casos em que a alteração
do próprio corpo ofende a dignidade das pessoas que não optaram por este mesmo estilo de vida.
"nos casos em que houver negativa de contratação, de prestação de serviços, ou até de
permanência no mesmo ambiente, desde que justiﬁcáveis por evidência de violação
objetiva da dignidade humana, [...] não poderá haver responsabilização jurídica da
pessoa que optou por não compartilhar sua vida privada com o indivíduo corporalmente
modiﬁcado."(VIEIRA, 2010, 159)

Inobstante a tese em epígrafe somente tratar sobre a possibilidade de negativa de
convivência em relação às pessoas que alteram drasticamente o próprio corpo, seu fundamento
reside na potencial ofensa à integridade moral e à dignidade dos demais indivíduos.
Evidentemente a condição de ser uma pessoa LGBTTT também causa incômodos a um grande
número de pessoas que não ostentam a mesma característica. Portanto, analogamente aos casos
de body modiﬁcation, existem pessoas que se sentem ofendidas com a presença e desejam a
exclusão de pessoas LGBTT. Se considerar-se, assim, que a característica minoritária destas
pessoas é ofensiva à dignidade dos demais, poder-se-ia cogitar o Direito à não-convivência destes
sujeitos?
Ora, é notório que várias pessoas e grupos evitam contato com pessoas LGBTTT em razão
de suas diferenças. A título de exemplo, há o caso do casal de mulheres homossexuais que foi
expulso de um bar temático em Ribeirão Preto em janeiro de 2015 (Folha de São Paulo, 2015);
também há o caso da jovem transexual impedida de entrar em uma casa sertaneja em 2011
(Revista lado A, 2011); não raramente eles são também proibidos de usar o banheiro pelo qual se
identiﬁcam, como ocorreu com a transexual numa boate de fortaleza em 2014 (Extra, 2014).
A diante criticar-se-á, primeiro, o Direito à não-convivência em si, demonstrando sua
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insustentabilidade jurídica e racional; após, atacar-se-á sua aplicabilidade nos casos de pessoas
LGBTTT.
3 A INSUSTENTABILIDADE DO DIREITO À NÃO-CONVIVÊNCIA
3.1 A técnica da ponderação: Dignidade humana versus não-convivência
Como restou demonstrado supra, o suposto Direito à não-convivência é um aspecto
negativo do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Destarte, trata-se na verdade de uma
ponderação entre Dignidade da Pessoa Humana versus Dignidade da Pessoa Humana.
No Direito, há diversas técnicas hermenêuticas de solução de conﬂitos de normas.
Quando se trata de conﬂito de leis no espaço e no tempo, em princípio, uma lei afastará de maneira
absoluta a outra, seja pelo critério hierárquico1 , pelo critério de especiﬁcidade 2 ou pelo critério
cronológico 3 (Bobbio, 1999).
Contudo, tratando-se de Princípios Constitucionais, que têm um caráter de abstração
muito maior que as regras, não há que se falar na revogação de um dos princípios. Ora,
inevitavelmente normas de conteúdo tão amplo como os princípios entrarão em conﬂito:
Liberdade vs. Igualdade, Liberdade de imprensa vs. Privacidade, Liberdade de manifestação do
pensamento vs. Direito à honra; são exemplos paradigmáticos de conﬂitos de princípios que
frequentemente se chocam. Contudo um não afasta absolutamente o outro, ao invés disso deve-se
utilizar a técnica da ponderação para identiﬁcar, em cada caso concreto, qual princípio incide com
maior e qual incide com menor intensidade (ALEXY, 2008).
"A teoria de Alexy procura dar resposta a essas indagações com pretensão de
cientiﬁcidade. Para isso, defende que os direitos fundamentais possuem caráter de
princípios e, nessa condição, eles eventualmente colidem, sendo assim necessária uma
solução ponderada em favor de um deles (JÚDICE, 2007)."
"(...) os princípios são mandados de otimização que permitirão cumprimentos em
variados graus; ora maior, ora menor, proporcionalmente às condições reais e jurídicas
veriﬁcadas no e a partir do caso concreto (ALMEIDA, 2012, p.34).

É neste sentido "que as colisões de direitos fundamentais devem ser consideradas como
uma colisão de princípios, sendo que o processo para a solução de ambas as colisões é a
ponderação" (ALEXY, 2008).
A atividade de ponderação depende, pois, de elementos peculiares ao caso concreto.
Contudo, ao efetuá-la na situação hipotética de conﬂito entre a Dignidade Humana de uma pessoa
1

A lei hierarquicamente superior exclui a eﬁcácia da lei inferior, por exemplo, uma lei complementar prevalecerá
sobre uma lei ordinária; uma lei ordinária prevalecerá sobre uma resolução normativa; etc.
2
A lei que trata especiﬁcamente sobre um assunto tem prevalência sobre uma lei que regula de maneira genérica o
mesmo assunto. Exemplo: num caso de tráﬁco de drogas, havendo conﬂito entre o Código Penal e a Lei de Tóxicos,
esta última deverá prevalecer.
3
A lei posterior afastará a lei anterior. Destarte, em caso de uma lei contrariar o conteúdo da outra, dever-se-á seguir a
lei mais recente.
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excluída e o Direito à não-convivência do sujeito que se sente incomodado com as características
diferentes do alter, não resta dúvida de que o primeiro deve prevalecer. Ora, é indefensável que a
mera presença de uma pessoa que ostente características peculiares possa ser tão ofensiva à
dignidade alheia, sobretudo considerando que a sociedade contemporânea é inevitavelmente
plural. Ou seja, a diferença é inerente às sociedades complexas atuais, tolerar o diferente é, pois, o
mínimo necessário para coexistência em democracia. Jamais o mero desgosto de um indivíduo
em face de características diferentes das dele próprio pode ser tutelado a ponto de afastar a
Dignidade Humana de outra pessoa, principalmente porque neste caso se trata da dignidade
humana no seu núcleo máximo: o reconhecimento pela sociedade do indivíduo (por mais
diferente e minoritário que seja) como pessoa de direito, um ﬁm em si mesmo.

3.2 Jürgen Habermas: a não universalização de exteriorizações avaliativas

Os atos normativos públicos em geral possuem a característica da generalidade (MELLO,
2011). Isso implica que as leis, regulamentos e outros atos normativos públicos dirigem-se a uma
universalidade. Só excepcionalmente dirigem-se especiﬁcamente a um indivíduo, ou a um grupo
parcial.
"A regra geral, isto é, dotada de teor de generalidade, apanha toda uma classe de
indivíduos. Pode alcançá-los quer no presente, quer no futuro. Por isso, nada obsta que
— sem prejuízo de sua generalidade — eventualmente co lha, no presente, apenas um
indivíduo e os demais, alojáveis na categoria, venham a existir somente no futuro.
Assim, por exemplo, terá como sujeitos- destinatários uma universalidade. (MELLO,
2011, p.231)"

Destarte o conteúdo da norma deve ser universalizável, não pode, jamais, ser uma
institucionalização de preferências parciais. Para Habermas as normas de ação, dentre elas, o
Direito, são constituídas linguisticamente por enunciações normativas, ou seja, por verbos de
caráter imperativo, como o "dever". Neste sentido, quando pronunciadas, as exteriorizações
normativas pretendem a retidão de um conteúdo normativo: pretendem argumentar pela
universalidade do seu conteúdo (HABERMAS, 2012).
Enunciações do tipo avaliativo, externadas através dos verbos "gostar", "preferir",
"enojar", "horrorizar" e outros, por outro lado, não são enunciações que, ao serem pronunciadas,
pretendem universalidade. Ao invés disso estas exteriorizações pretendem (ou ao menos deviam
pretender) a aceitação racional das razões pelas quais "gosta", ou "prefere", sem contudo clamar
por sua generalização (HABERMAS, 2012).
Nesta esteira, ser detentor de qualidade pessoais diversas das que outras pessoas (ainda
que sejam a maioria) estão acostumadas não é uma ofensa a sua dignidade, mas uma mera questão
de avaliação negativa destas qualidades. Ora, o Direito não poderá jamais instituir gostos e
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preferências parciais, pois ele é voltado à ação prática universal.
Defender o direito à não-convivência seria o mesmo que defender uma lei que proíba as
pessoas de comerem maçãs perto de outras que não gostam desta fruta. É certo, também, que não
se pode obrigar um indivíduo que não gosta de maçãs a comê-las, assim como não se pode obrigar
que um sujeito ame o outro; no entanto a tolerância, o respeito e o reconhecimento do alter como
uma pessoa de direito são valores (universalizáveis) que superam qualquer preferência parcial.
3.3 Axel Honneth: o reconhecimento jurídico e a estima social
Encerra-se a crítica à aceitabilidade racional do direito à não-convivência com
considerações sobre a teoria da Luta por Reconhecimento. Honneth identiﬁca três níveis de
reconhecimento: o amor, o direito e a solidariedade. Para a ﬁnalidade especíﬁca da linha de
raciocínio aqui estabelecida somente cumpre analisar os dois últimos níveis.
Durante toda sua pesquisa, o pensador alemão parte da psicologia social de George H.
Mead. Ao elaborar suas reﬂexões sobre o reconhecimento jurídico, Honneth percebe que Mead
condicionava a característica de ser um membro da sociedade portador de direitos ao exercício de
um papel socialmente aceito deﬁnido por uma organização social de divisão do trabalho
(HONNETH, 2003).
"visa-se tão somente à circunstância elementar de todo sujeito humano poder ser
considerado portador de alguns direitos, quando reconhecido socialmente como
membro de uma coletividade: do papel socialmente aceito de membro de uma
organização social deﬁnida pela divisão do trabalho, resultam para o indivíduo
determinados direitos, cuja observação ele pode reclamar em casos normais, apelando a
um poder de sanção dotado de autoridade."(HONNETH, 2003, p.181)
“Visto que Mead, com seu conceito de outro generalizado, só se refere uma vez a uma
tal ordem elementar de direitos e deveres cooperativos, ele pôde, com boas razões,
atribuir ao reconhecimento jurídico somente um reduzido conteúdo normativo: o que
no sujeito individual alcança aqui reconhecimento de maneira intersubjetiva não é mais
sua qualidade legítima de membro de uma organização deﬁnida pela divisão do
trabalho.”(HONNETH, 2003, p.184)

Essa ideia de vincular o reconhecimento jurídico ao papel social deﬁnido por uma
organização social de divisão do trabalho gera graus de merecimento jurídico. Honneth critica
essa concepção de Mead ao demonstrar a forma pela qual Jhering separa reconhecimento jurídico
de estima social. De modo que no reconhecimento jurídico, “todo ser humano deve ser
considerado, sem distinção, um ﬁm em si, ao passo que o respeito social salienta o valor de um
indivíduo, na medida em que este se mede intersubjetivamente pelos critérios de relevância
social” (HONNETH, 2003, p.184).
Ou seja, não há que se falar em relativizar o reconhecimento jurídico de uma pessoa, ou de
um grupo, avaliando a aceitabilidade social de suas características pessoais. Sejam diferentes ou
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não, minoritárias ou majoritárias, o reconhecimento jurídico de uma pessoa se dá
indistintamente, pois ela é um ﬁm em si própria. Mensurar graus de reconhecimento jurídico
condicionando-os a aceitabilidade social de suas características pessoais é o mesmo que
instrumentalizar o ser humano.
Não obstante, mesmo a estima social, depois da virada linguística ocorrida no século XX4,
teve de se desvencilhar de padrões éticos totalizadores de “honra social”, próprios de sociedades
religiosas e ancoradas num paradigma metafísico de objetividade fundamental da razão humana.
Desta forma, o desrespeito à honra, à reputação e o desprestígio social que recaem sobre pessoas
com características individuais diferentes das que são socialmente determinadas não mais se
justiﬁcam. O reconhecimento deve ser biograﬁcamente individuado (HONNETH, 2003, p. 203 e
204).
“Se a ordem social de valores pôde até aqui servir de sistema referencial valorativo,
com base no qual se determinava os padrões de comportamento honroso especíﬁcos aos
estamentos, então isso tem a ver sobretudo com suas condições cognitivas: ela ainda
devia sua validade social à força de convicção infrangível de tradições religiosas e
metafísicas e, por isso estava ancorada na autocompreensão cultural na qualidade de
uma grandeza metassocial. Porém, assim que essa barreira cognitiva foi removida com
efeitos amplos, isto é, assim que as obrigações éticas passaram a ser vistas como
resultados de processos decisórios intramundanos, a compreensão cotidiana do caráter
da ordem social de valores iria alterar-se, tanto quanto a condição de validade do
direito: privada da base de evidencias transcendente, essa ordem não podia mais ser
considerada um sistema referencial objetivo, no qual as imposições comportamentais
especíﬁcas às camadas sociais podiam dar um índice inequívoco acerca da medida
respectiva de honra social. (HONNETH, 2003, 203 e 204)."

Com isso, ﬁnaliza-se a primeira etapa da crítica ao Direito à não-convivência: a
demonstração de sua insustentabilidade racional; (a) porque não pode afastar o princípio da
dignidade da pessoa humana numa situação hipotética de ponderação de princípios; (b) porque
pretende que preferências parciais e o mero desconforto de uma parcela da sociedade seja
bastante para normatizar a segregação do alter diferente; (c) e porque o reconhecimento jurídico e
social das pessoas não pode ser condicionado a características socialmente (e dogmaticamente)
pré-determinadas.
4 A INAPLICABILIDADE DO SUPOSTO DIREITO À NÃO-CONVIVÊNCIA ÀS
PESSOAS LGBTTT
Demonstrada a indefensabilidade de um suposto direito à não-convivência no mundo
4

Trata-se de uma mudança de concepções que revolucionou o pensamento ﬁlosóﬁco na Modernidade. A
ideia é que a verdade (seja em relação aos fenômenos do mundo objetivo ou à correção de normas morais)
não mais é algo universal e único, ao revés, ela é linguisticamente transmitida e, portanto, necessariamente
depende de interpretações sociais. Ou seja, aquilo que se tomava por "correto" incondicionalmente caiu
por terra, e cedeu lugar à convicção de que esta "correção" deve ser socialmente convencionada. Daí a
insustentabilidade de condicionar o reconhecimento jurídico e social à características consideradas
desejáveis por alguns grupos: a convicção de correção normativa deste grupo não mais pode se pretender
"verdadeira" e, por conseguinte, superior à dos demais.
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pluralista contemporâneo, passar-se-á ao arremate da questão: ainda que o direito à nãoconvivência fosse possível, poder-se-ia aplicá-lo para legitimar a negativa de convívio à pessoas
LGBTTT?
Voltando à antítese, quando a autora deﬁne o direito aqui enfrentado, desde o início guiase pelo raciocínio de que a liberdade de promover alterações drásticas no corpo gera a
responsabilidade de suportar as consequências decorrentes; a saber, a possibilidade de ser
excluído da convivência daqueles que escolheram não deformar o corpo e sentem-se ofendidos
na dignidade e na integridade moral pela presença dos que optaram por fazê-lo.
«Reaﬁrma-se, assim, a conclusão de que, se uma pessoa opta por tentar aﬁrmar sua
identidade alterando seu corpo de forma contrária ao Direito, e de modo a afrontar sua
dignidade e a dignidade dos demais, por meio da incorporação de características que
nenhuma relação tem com a humanidade, não se pode obrigar os outros a conviverem
com tal indivíduo, quando tal convivência puder afetar objetivamente sua dignidade.
Assim, no âmbito das relações de caráter privado, é admissível, em princípio, que as
pessoas que se sentirem afrontadas por modiﬁcações corporais extremas e contrárias à
dignidade da pessoa humana se neguem a conviver com o sujeito que a elas se
submeteu. (destaque nosso) (VIEIRA, 2010, p.155)."

Ou seja, mesmo para a autora que defende ser o direito à não-convivência possível, é
imprescindível que se trate de qualidades pessoais voluntariamente empregadas e não inatas.
"Evidencia-se, pois, que o Direito veda a discriminação em razão de características
que o indivíduo apresenta natural ou acidentalmente. [...]Diversamente, se a
pessoa ostenta determinada particularidade em razão de escolha que livremente
realizou, por opção de diferenciar-se intensamente dos demais seres humanos, é
perfeitamente possível que seja compelida a arcar com as consequências de seus atos
[...] (destaque nosso) (VIEIRA, 2010, p. 154)."

Destarte, considerando a condição de pessoa LGBTTT, independentemente de qual dos
aspecto da sexualidade o indivíduo tem de diferente dos padrões socialmente dogmatizados, não
se pode dizer a diferença é uma opção livre. Ainda resta dúvida na comunidade cientíﬁca acerca
da possível origem de diversidades nos aspectos da sexualidade humana, não havendo
conﬁrmação quanto à pré-disposição genética. Não obstante, ainda que não seja uma qualidade
genética e inata, mas desenvolvida por internalizações de experiências infantis, a condição de ser
uma pessoa LGBTTT não é voluntária como escolher "cara" ou "Coroa".
«Os cientistas ainda não têm resposta deﬁnitiva como uma orientação sexual em
particular se desenvolve em qualquer indivíduo. Várias teorias têm sugerido diferentes
fontes para a orientação sexual, inclusive fatores hormonais, genéticos ou congênitos,
além de experiências vivenciais durante a infância. No entanto, muitos cientistas
compartilham a visão de que a orientação sexual seja moldada, na maioria das pessoas,
nos primeiros anos de vida, através de complexas interações de fatores biológicos,
psicológicos e sociais. (Grupo gay da Bahia, 2003)."

Portanto, além de ser insustentável, como restou demonstrado supra, o suposto direito à
não-convivência também seria absolutamente inaplicável em face de pessoas LGBTTT, haja
vista que mesmo a autora da antítese aﬁrma que este direito é uma decorrência da
responsabilidade do sujeito. Responsabilidade essa que só pode recair sobre alguém se ele teve
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liberdade de escolher as características que adotou para sua autorrealização pessoal. Logo
"Culpar este indivíduo é o mesmo que culpar a bússola por apontar para o norte. (SANCHES,
2011, p.435)."
5 CONCLUSÃO
O direito à não-convivência decorre de uma faceta negativa do princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, pois representa a faculdade de um indivíduo de negar convívio com pessoas
cujas características pessoais ofendem-lhe a dignidade e a integridade moral.
Primeiramente pretendeu-se demonstrar a insustentabilidade racional do direito à nãoconvivência. Tal pretensão se efetivou através de três conclusões parciais: (1) numa situação
hipotética de conﬂito entre o direito à não-convivência (contraface da Dignidade humana) e a
Dignidade da Pessoa Humana de alguém marginalizado (núcleo máximo da dignidade:
reconhecimento como pessoa de direito), é incogitável que o primeiro deva prevalecer; (2) o
mero desgosto em relação à uma pessoa detentora de características peculiares não pode
caracterizar ofensa à dignidade das demais, mas apenas uma avaliação negativa não
universalizável destes indivíduos incomodados, avaliação essa que jamais será passível de tutela
jurídica; (3) o reconhecimento jurídico e social prescinde de que a pessoa esteja em conformidade
com características socialmente dogmatizadas como "desejáveis", devendo cada um ser
reconhecido pela sua individuação autobiográﬁca.
Ademais, ainda que o suposto direito à não-convivência fosse sustentável, seria
inaplicável em face de pessoas LGBTTT, haja vista que esta característica é involuntária, e, não
havendo liberdade, não há que se falar em responsabilidade.
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RESUMO
O presente ensaio centra-se em questões referentes à concepção de identidade, detendo-se nas
discussões sobre a construção da identidade social de sexualidade e nas representações das
masculinidades. A problematização pauta-se em um diálogo entre Foucault, Stuart Hall, Moita
Lopes e o clip The light da banda HollySiz. Apresentando a imagem de um garoto que se veste
com roupas que socialmente são ditas como femininas, a música presente no álbum My Name Is
propõe um pensar e repensar, um desconstruir e reconstruir, as relações instituídas dos conceitos
de gênero, sexo, identidades, masculinidades e feminilidades, focando o ambiente escolar como
lugar de discursos, ou formas de ação repletas de poder. Considerando a masculinidade como
algo intrínseco e natural nos indivíduos que nascem com uma ﬁsiologia de sexo masculino, é
comum que nossa sociedade reproduza o discurso que elenca o que se considera as características
próprias de cada gênero na partilha dos sexos. Os modos de se comportar nos espaços sociais,
rir,falar, sentar, andar, conversar, agir e ainda o corte de cabelo, a escolha dos brinquedos e das
brincadeiras e as roupas escolhidas, tudo parece ter que aﬁrmar e reaﬁrmar posições afastando as
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contradições. A construção hegemônica, natural e por isso invisível da masculinidade aparece
sempre ligada de modo linear à ideia de heterossexualidade. E qualquer elemento destoante
ressoa como ameaça. Embora exista a admissão contemporânea de uma visão multifacetada do
ser, constituído de diferenças, numa fragmentação que o faz múltiplos, ainda existem forças
globais que lutam para fazer prevalecer à construção das estruturas que clamam por unidade num
discurso capaz de deﬁnir “quem somos”. E ainda acreditam que de modo retilíneo e uniforme
nossas expressões são capazes de dizer de nós conceitualmente entre polos.

PRIMEIROS QUESTIONAMENTOS

Este ensaio tem como objetivo trazer em pauta discussões referente à conceito de
identidades multifacetadas, dando ênfase a construção da identidade social de sexualidade e nos
modelos padronizados e impostos de masculinidade. O vigente estudo parte de um olhar sobre as
normas, discursos de poder e verdades socialmente difundidas como próprias, que deﬁnem e
impõem formas de ser menino/masculinidade e de ser menina/feminilidade, nos diversos espaços
sociais, com enfoque, nas instituições escolares.
Frente à visão de um garoto que escolhe se vestir com roupas que são ditadas as mulheres,
a música presente no álbum My Name Is nos convida a acreditar nas nossas escolhas e
problematizar as regras, leis e condutas histórica e socialmente estabelecidas. Provocando um
repensar sobre as identidades, discursos e subjetividades.


Em prol de estabelecermos um diálogo que contemple as facetas de nossa subjetividade e

que questione as identidades criadas nas relações sociais e de poder, o vigente ensaio amparado
nos estudos realizados por Foucault (2014), Stuart Hall (2011), Moita Lopes (2002),
problematiza o clip The light da banda HollySiz.
O texto é tecido por um descosturar contínuo; elimina-se a linha que separa arte e
conhecimento, cultura e ciência, e borda-se com meadas1 as inúmeras outras possibilidades de se
fazer pesquisa. Marlucy Alves Paraíso (2014) destaca a necessidade de explorarmos “elementos
da etnograﬁa, netnograﬁa e da etnograﬁa pós-moderna” (PARAÍSO, 2014. p. 35), ressaltando o
compromisso de buscarmos e coletarmos todas as informações dispostas sobre nosso objeto ou
sujeito de estudo. Para tanto, o uso de arquivo audiovisual, como os clips, disponíveis na internet
tornam-se importantes recursos de pesquisa, propiciando uma reﬂexão minuciosa sobre esses
discursos que transitam entre as dimensões do dizível e visível (FOUCAULT, 1996, p. 64 apud
SCHWENGBER, 2014, p. 266).
1

Porção de ﬁos dobrados; novelo.
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Analisar imagens como suporte metodológico implica posicionar-se diante de uma
tradição acadêmica que prioriza os códigos da escrita. Antagonicamente, “as imagens invadem
nossa casa e chegam mais ou menos do mesmo modo que a água, o gás ou a luz” (SANTAELLA,
1983, p. 2 apud SCHWENGBER, 2014, p. 266). Devido ao fácil acesso e a probabilidade de
ﬁxação, os arquivos audiovisuais são compreendidos como respeitáveis instrumentos
metodológicos, que acarretam sensíveis experiências.
Frente às questões inquietas sobre as identidades, masculinidades e subjetividade, tornase pertinente um desnudar de olhares arraigados. É preciso retirar os revestimentos que nos foram
impostos,
[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar
a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA,
2002, p.19).

É preciso decifrar os detalhes e buscar nos Estudos Culturais uma base para problematizar
os conceitos supracitados. A utilização dos artefatos culturais, como os vídeos, provoca debates e
seduz o público, gerando experienciação e questionamentos sobre os discursos que legitimam as
verdades. Seguindo por esse viés, somos atraídos pela luz da música The ligth e mergulhamos,
junto ao universo da banda HollySiz, em um mar de questionamentos e águas revoltas.

A LUZ DE UM NOVO OLHAR: IDENTIDADES, SUBJETIVIDADE E AS INÚMERAS
POSSIBILIDADES DE VIVER AS MASCULINIDADES

O clip The light da banda HollySiz, com 3 minutos e 52 segundos de duração, apresenta
inúmeras possibilidades para problematizar a construção da identidade, sob a perspectiva de um
discurso que determina as normas de masculinidades e feminilidades.
Moita Lopes (2002), destaca que atualmente estamos vivenciando uma grande mudança
social, na qual a compreensão política sobre as identidades estão sendo revistas. Novos olhares se
perpetuam. Olhares de estranhamento, olhares de reprovação, olhares de piedade, olhares
normativos... Olhares questionadores, que buscam entender os motivos das transgressões.
Olhares que se silenciam frente à luz do reconhecimento, diante de um olhar subjetivado. Olhares
que desconstroem a visão homogenia de identidades e que percebe e aceita a substituição por um
conjunto de identidades multifacetadas, heterogenias e únicas.
Considerando essa perspectiva, as imagens apresentadas no clip instigam-nos a
questionar o que determina os padrões de conduta, que discursos legitimam a normalidade.
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Brota-nos inúmeras dúvidas, questões que eram desconsideradas frente aos olhares
naturalizados, como: Se a masculinidade e a feminilidade são intrínsecas, por que precisam ser
impostas? Por que existem regras de comportamento, objetos, brinquedos e brincadeiras
destinados ao sexo masculino e ao feminino? É necessário aﬁrmar uma posição?
Temos em nossa sociedade uma divisão de gênero, concebida em uma lógica binária com
pólos no masculino e no feminino que se revela nos discursos do que é permitido ou não para cada
gênero. Observamos isso, por exemplo, nas sessões divisórias das lojas especializadas em
roupas, calçados, acessórios e brinquedos para crianças. Ou ainda nas estratégias de marketing
das propagandas de produtos diversos como os de higiene, e uso escolar. Há inclusive nas cores
um discurso que envolvem tudo isso. Entre o azul e rosa parece não existir mais nada. Ou uma cor
ou outra para marcar como território determinado modo de vestir, calçar, pentear o cabelo,
transitar, brincar e jogar. Até mesmo os modos de expressão social de vontades, desejos,
inquietações são pré-determinados. No campo do “feminino” ou do “masculino” é que desde
muito cedo o ser humano deve crescer dado apenas àquilo que lhe é próprio segundo seu gênero,
“naturalmente” associado a sua conformidade biológica de fêmea ou macho. Em todos esses
processos percebemos que há uma implicação bastante evidente entre a sexualidade e os modos
de expressão de ser de cada sujeito.
Problematizando isso o clip “The light” inicia apresentando a imagem de um garoto com
semblante alegre, pulando, sorrindo e deixando seu cabelo brincar de balançar e voar. No
primeiro instante não é possível visualizar seus trajes, mas logo no segundo salto o menino
permite transparecer os traços de uma roupa socialmente dita como feminina, de cor roxa, alça
larga e franzidos na gola, manga e no peito, torna-se nítido o desenho de um vestido.
Na seqüência das cenas, somos levados a uma sala escolar convencional, com um quadro
centralizado acima de um tradicional tablado, onde a professora leciona sua aula. O referido
cenário é composto por paredes tomadas por trabalhos acadêmicos, grandes janelas e estantes
repletas de materiais, como cadernos, livros e lápis, carteiras enﬁleiradas, mapas mundiais,
regionais e um relógio sobre a porta.
O garoto que se lançava livre e feliz, agora estava aprisionado, imóvel a uma cadeira.
Sentindo-se invisível perante aos padrões normativos e os discursos que imprimem as verdades e
estabelecem o poder, paradoxalmente a sua presença incomodava os/as demais alunos/alunas,
causando o estranhamento frente ao diferente. Algumas crianças observavam os detalhes, com o
olhar ﬁxado nas ﬂores bordadas no barrado, na ﬁta que formava um laço na cintura e nos
pequenos botões brancos costurados espaçadamente nas costas do vestido. Outras dominadas por
um discurso hegemônico se divertiam ao ridicularizar a situação, impondo a visão errônea de que
o uso de determinada roupa é exclusividade do sexo feminino. Nesse momento, atentamos para o
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olhar da professora, que mesmo recriminando a atitude do aluno insensível e perturbador,
também, retratou o seu descontentamento. O olhar de uma docente que deﬁne o lugar das
diferenças: Longe da escola, sem possibilidade de problematizações, escondidas da sociedade.
A escola tem como função cuidar atentamente dos ensinamentos construídos e
transmitidos em sala de aula, representar o lugar apropriado para a realização de inúmeras
discussões e o espaço ideal para questionar as normas impostas e difundidas como naturais. As
instituições educacionais que podem desconstruir falsas verdades e problematizar discursos
hegemônicos, em contrapartida, na sua maioria, reproduzem a realidade social, levando para o
cotidiano e formação de seus/suas alunos/alunas uma visão dominante que não respeita a
subjetividade dos/das mesmos/mesmas.
Diante dessa análise sobre a atuação desumana das redes escolares, encontramos
alunos/alunas que não se reconhecem, que não se percebem descritos pelos/pelas seus/suas
professores/professoras e que acreditam na monstruosidade de sua existência.
Chevalier & Gheerbrant (1982) deﬁnem o monstro como o guardião de um tesouro, um
obstáculo a ser superado em prol de um bem maior, podendo ser a conquista de valores matérias
ou crescimento espiritual. Esse simbolismo se baseia na ideologia do herói, o qual precisa passar
por provas, vencer os dragões, as serpentes e o medo, um heroísmo conquistado a partir das
capacidades e méritos de um sujeito que venci a si mesmo. Seguindo por esse pressuposto, o
monstro é caracterizado como um rito de passagem, pois ele devora o velho para dar origem ao
novo. No contexto das identidades, é preciso vivenciar o rito de passagem, devorar a ideologia de
identidades estanques e intrínsecas e dar origem a um olhar inovador que reconheça as
subjetividades.
Revel (2005, p.82) retoma o processo de subjetivação abordado por Foucault,
O termo "subjetivação" designa, para Foucault, um processo pelo qual se obtém a
constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade. Os "modos de
subjetivação" ou "processos de subjetivação" do ser humano correspondem, na
realidade, a dois tipos de análise: de um lado, os modos de objetivação que transformam
os seres humanos em sujeitos - o que signiﬁca que há somente sujeitos objetivados e que
os modos de subjetivação são, nesse sentido, práticas de objetivação; de outro lado, a
maneira pela qual a relação consigo, por meio de um certo número de técnicas, permite
constituir-se como sujeito de sua própria existência (REVEL, 2005, p.82) .

Com o intuito de conquistar a subjetivação, precisa-se ressigniﬁcar as concepções
inerentes e problematizar todas as verdades, pois as identidades são forjadas em lugares e tempos
especíﬁcos, sendo moldadas por seus interlocutores. Pensando na constituição das identidades,
localiza-se o sujeito em meio de uma sociedade que interage e cria normas coletivas de discurso,
considerando seu contexto histórico. Hall (2005) destaca que Goffman (1959), entendia que
nesse ambiente, é possível visualizar o “modo como o “eu” é apresentado em diferentes situações
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sociais, e como os conﬂitos entre estes diferentes papéis sociais são negociados” (HALL, 2005, p.
32). De acordo com Hall (2005, p. 32), “[...] Parsons (1951) estudou o “ajuste” ou
complementaridade entre “o eu” e o sistema social”. Ambos teóricos, na visão de Hall,
mantinham o dualismo “indivíduo e sociedade”, situando o sujeito como pano-de-fundo, sendo
inferiorizado e esmagado diante de uma multidão, normas, discursos e um controle
homogeneizador. Assim, é necessário relembrar a função mediadora das escolas, as quais têm
como compromisso construir sujeitos e não meras réplicas de uma sociedade fadada a
permanecer cega e homogênea.
Retomando a descrição da música The light, percebemos a imposição de uma postura
homogênea. Ao término da aula, o aluno conduzido pela professora, nos corredores da escola, não
mais usava o seu vestido, a sua identidade. Vestia calça, camisa pólo e uma blusa de moletom,
carregava uma mochila e seguia para a saída do colégio comportando-se de uma maneira
esperada e aceita pelos/pelas pais e mães que aguardavam o reencontro com seus/suas
ﬁlhos/ﬁlhas.
Fugindo de um modelo escolar discriminador, em casa, ao deixar a luz atravessar e depois
de soprar a poeira que cega as novas formar de ver o mundo, ver as diferenças e ver os sujeitos,
pode-se acreditar na mudança. O garoto volta a usar o seu vestido, olha no espelho e se admira,
brinca com pôneis coloridos, penteia seus pelos na mesa de jantar, seguro das críticas ofensivas e
de olhares repreendedores.
Mas inesperadamente o seu brinquedo é arremessado pelo seu próprio pai, em um gesto
que mostra sua irã diante de um ﬁlho homem que não atende aos requisitos da masculinidade.
Deparamos com uma família visivelmente em crise, por um lado o pai vivencia algo, até então,
inusitado, não sabe como agir, busca por erros nas ações realizadas no leito familiar, questiona a
probabilidade de algum transtorno, não consegue entender como normal as atitudes e escolhas do
ﬁlho, aﬁnal, ser homem foi-lhe imposto e conseqüentemente adotado como natural e intrínseco.
Na outra extremidade, a mãe carrega o desejo e a missão de fazer o ﬁlho feliz, quebrando tabus,
desconstruindo verdades e permitindo o tecer de uma nova história. Quando suas mãos estão
unidas, as ﬂechas impetuosas não alcançam o seu o alvo. O menino pode passear pelas ruas,
conversando, rindo, distraído com a caminhada e as aventuras presente no trajeto, pois sua mãe o
blinda da maldade normativa e dos padrões que visam enquadrar os cidadãos, transformando-os
em meros membros de uma identidade estanque e ﬁxa. As acusações recaem em seus ombros, a
população passa a questionar a postura de uma mulher, de uma mãe que compactua com as
libertinagens de uma criança inconseqüente.
Moita Lopes (2002) relata que “ao evitar a inclusão da questão da sexualidade nas práticas
discursivas escolares, os professores e planejadores de programas de ensino não seriam também
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responsáveis pelas atitudes preconceituosas” (MOITA LOPES, 2002, p. 123). Diante da
negligencia escolar, o olhar julgador volta a agir e os pais do garoto que se subjetivou e possui a
sua identidade multifacetada, são convocados a uma reunião, para que possam resolver o
problema considerado de seu ﬁlho, e assim, de sua família. Anulando todas as possibilidades de
problematização, aceitando discursos detentores de poder e negando qualquer probabilidade de
subjetivação, a escola não se responsabiliza por uma discussão que está pulsando em suas
paredes, muros e grades. As instituições educacionais se negam a pensar nos excluídos, a tornar
visível os/as inúmeros/inúmeras alunos/alunos que por serem rotulados/rotuladas como
monstros, encontram-se silenciados pelo sistema escolar e social.
Ao anular ações educadoras que questionem essas identidades impostas, a violência
iniciada na escola, retoma no aconchego do lar, fazendo com que atitudes pautadas no castigo e
em uma rígida disciplina, busquem devolver “sanidade” a criança. Contraditoriamente ao que os
jogos de saberes e poderes impõem e deﬁnem como verdades, ao ver o sofrimento que não é
natural, o pai desse garoto começa a pensar e repensar sobre o que realmente é normal. O que
determina essas regras, leis e imposições. Por que existe uma vigilância diante da postura, da fala,
do modo de andar, de se vestir e de se comportar, se a masculinidade é algo inerente? Usar um
vestido fere a masculinidade? Brincar com brinquedos e brincadeiras que historicamente foram
destinadas as meninas torna feminino um garoto? A masculinidade é algo extremamente frágil?
E, se reconhecemos a fragilidade da masculinidade, reconhecemos também que a mesma é uma
identidade construída nas relações sociais e de poder?
Vagando pelas ruas e pelos questionamentos que se encontram atuais e presentes no nosso
cotidiano, o pai em conﬂito, depara com um homem jogando basquete com seu ﬁlho, para por
instantes e inveja a cena. Ao voltar para a casa, senta-se na cama de seu próprio ﬁlho, segura o
vestido roxo que representa o caos em suas vidas, o algoz de suas posturas ditas normais e reﬂete
sobre o que realmente importa. Questiona sobre nossas múltiplas identidades e constata que não
há padrões para sermos apenas sujeitos de nossas ações e escolhas. Imediatamente, vai à busca da
reconciliação e do abraço de seu ﬁlho.
Entre os muros da escola, surgi seu pequeno garoto trajado com roupas socialmente ditas
masculinas e com o rosto empalidecido, anda distraído e sem empolgação, mas um enorme
sorriso toma seus lábios quando percebe que seu pai usando um vestido com fundo preto e lindas
ﬂores vermelhas, o espera na porta, segurando em uma das mãos o seu vestido. O seu maior salto é
realizado, o garoto pula novamente de alegria, nos braços de seu pai e pela primeira vez se senti
visível, apreciado e representado.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...


As instituições sociais modernas existem em nossa organização como colaboradoras da
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conservação da disciplina. Entre essas instituições está à escola que tem a função disciplinar
sistemática de garantir, via ensino aprendizagem, a manutenção das normas vigentes. Dentre
muitas expressões humanas, também a sexualidade é o objeto de atenção da escola, onde se
reproduz um discurso que não é unicamente o da moral, mas, sobretudo o da normatização
baseada das relações do saber e da racionalidade, escapando assim das questões do afeto,
repudiando as noções de desejo, vontade e prazer em detrimento do valor da disciplina.


Embora vivamos múltiplas mudanças observadas cotidianamente na contemporaneidade

e entre elas estejam às ligadas a forma do ser humano conceber e vivenciar relações com seu
corpo, seus desejos, seus prazeres; em suma a sua sexualidade. Ainda prevalece em alguns
seguimentos a concepção de que existe uma lógica linear e “natural” na relação de
correspondência entre sexo, gênero e desejo. Temos ainda consolidados organismos de
normatização responsáveis pela educação formal e responsáveis pela educação formal e a
transmissão oﬁcial do conhecimento, dos costumes e da forma de ser e estar no mundo de modo
direcionado. Temos, portanto a prevalência do rigor dos limites do masculino e do feminino numa
lógica binária que não prevê a possibilidade de se estar “entre” ou “além de”. A visão que vigora
exclui e ou pelo menos nega, considerando invisível, as múltiplas alternativas de vivências não
lineares de relações entre sexos, gênero e desejo.
A cena ﬁnal tende a insinuar para o expectador desatendo que o problema está resolvido
com a estratégia de resistência desenvolvida pelo pai. As construções culturais se manifestam de
modos múltiplos e entre eles os modos de nos vestirmos apontando as relações de gênero
perpassadas de poder. Mas felizmente há resistências, como alude Foucault (2007) e há um ﬂuido
poder no ato de resistir, pois diante das questões levantadas muito se precisa discutir para clarear
não apenas a forma como todo o processo se efetivou, mas, sobretudo como é mantido e que
impacto vem exercendo nas novas gerações, uma vez que vem se sustentando pelos mecanismos
institucionais de poder, entre eles a escola. A criança resiste com seus processos simbólicos,
embora se constitua dentro de uma lógica cultural pré-determinada via naturalização. Há a
subversão da lógica via uma imaginação sempre indeﬁnida, mesmo que as expressões sejam
controladas.
A solução aparente não pode suprimir o nosso estranhamento. A fotograﬁa ﬁnal do clip
nos coloca num ângulo de visão que nos identiﬁca com aqueles outros que continuam a olhar de
longe, contendo o sorriso, fazendo comentários mudos e pensando como antes. Prevalece a idéia
de que há o que é de menino e o que é de menina e romper esses limites muitas vezes chegam a
provocar grandes transtornos sociais provocando desconfortos e desconﬁanças dada a construção
da relação direta com a orientação sexual e as expressões de gênero. Meninos não podem se vestir
com “coisas de meninas” e vice versa... Mas não podem? Por quê?
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Resumo
Este texto traz o início de uma pesquisa sobre a homossexualidade no cinema brasileiro a partir do
ponto de vista educacional. Dessa forma, busca-se traçar uma breve análise dos trabalhos
acadêmicos relacionados com a temática encontrados no banco de teses e dissertações da Capes.
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Essa pesquisa inicial revelou um silenciamento da área da educação a respeito da temática assim
como a pouca produção acadêmica das outras áreas sobre sexualidade e cinema.
Introdução
O presente texto trata-se de uma pesquisa inicial sobre a homossexualidade no cinema,
sendo que os dados encontrados fazem parte de meu trabalho de conclusão do curso de Pedagogia
da Universidade Federal de São João del-Rei, com previsão de ﬁnalização em dezembro de 2015.
Essa pesquisa maior procura compreender como o homossexual é retratado em um ﬁlme
brasileiro.
Para tanto, foi feita uma busca dos estudos realizados sobre homossexualidade no
contexto cinematográﬁco. Dessa forma, foram feitas pesquisas no portal da CAPES
(Coordenação de Acompanhamento de Pessoal do Ensino Superior) com a utilização de
diferentes termos buscando mapear teses e dissertações a respeito desta temática. Também foram
encontradas publicações de outros pesquisadores que se dedicam ao tema.
Busca no banco de teses da Capes
Utilizando os termos sexualidade e cinema foram encontradas 16 teses e dissertações
entre fevereiro de 2011 a agosto de 2012, sendo dois trabalhos na área de Comunicação, um na
área de Linguística Aplicada, uma tese e uma dissertação na área de Teoria Literária e uma
dissertação na área de Letras, um na área de População, Território e Estatísticas Públicas, duas
dissertações na área de Ciências Sociais, duas de História, uma dissertação na área de Artes
Visuais e outra na de Psicologia. Relacionados a educação foram encontradas três pesquisas.
Alguns trabalhos se desviam da temática que esta pesquisa propõe, mas foram encontradas na
busca e pertencem as áreas de Letras, História e Artes.
Dois trabalhos pertencem a área de Comunicação e ambos procuram compreender,
entre outras questões, as representações da sexualidade em ﬁlmes. Na tese “Elementos do pós
moderno na representação do esporte no cinema contemporâneo” (ARAÚJO, 2012) o autor
busca compreender, entre outros temas, as noções de gênero e sexualidade no esporte a partir de
quatro ﬁlmes. A dissertação “Entre o prazer e o pudor: representações do sexo e da sexualidade no
cinema produzido no Rio Grande do sul” (FELIZARDO, 2011) traz um mapeamento das
estratégias narrativas e estéticas utilizadas para representar a sexualidade na ﬁlmograﬁa citada.
Três dissertações foram encontradas relacionadas a área de Letras. O trabalho
intitulado “No cinema com a psicanálise: Seven e a perversão” (AZEVEDO, 2012) traz uma
análise das ações de um dos personagens do ﬁlme a partir dos estudos acerca da perversão. As
outras duas dissertações de Viana Júnior (2011) e Dantas (2012) analisam, entre outras questões,
as representações de sexualidade em produções audiovisuais que foram baseados nas obras
literárias LavourArcaica (Raduan Nassar) e Decameron (Giovanni Boccaccio), respectivamente.
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Duas pesquisas abordam a questão da mulher em ﬁlmes. Na área de População,
Território e Estatísticas Públicas, a dissertação “O cinema brasileiro de 1961 a 2010 pela
perspectiva de gênero” (ALVES, 2011) traz um estudo de ﬁlmes brasileiros de longa-metragem
analisando a evolução da participação das mulheres nestas produções. A dissertação “Discurso
e(m) imagem sobre o feminino: o sujeito nas telas” (SILVA, 2012), da área de Psicologia, analisa
os efeitos de sentidos nos discursos sobre a sensualidade feminina em quatro ﬁlmes da década de
60, são eles: Nunca aos domingos (DASSIN, 1960), Repulsa ao sexo (POLANSKI, 1965), A bela
da tarde (BUÑUEL, 1967) e A primeira noite de um homem (NICHOLS, 1967).
Na área de Sociologia, a dissertação “Representações da sexualidade em produto
cultural:Percepções e impressões de um ﬁlme” (GROTTO, 2012) o autor analisa os conteúdos
disponibilizados em uma comunidade do Orkut, feitas por um público, sobre o ﬁlme O segredo de
Brokeback Montain (LEE, 2005) .
A dissertação da área de História, “Parahyba masculina feminina neutra: cinema
(in)direto, super8, gênero e sexualidade (PARAÍBA, 1979-1986)” analisa o processo de
produção dos ﬁlmes Super 8 que retratam as representação de gêneros e expressões de
sexualidade que empreenderam uma crítica aos estereótipos sobre a mulher e o homem
nordestino, em especial, o paraibano.
Trabalhos relacionados a área de Educação foram encontrados duas dissertações e
uma tese, sendo que dois eram propriamente da área de Educação e a outra da área de Psicologia
Escolar e do Desenvolvimento Humano. A dissertação intitulada "Meninos e meninas: Uma
análise do Menino Maluquinho, o ﬁlme, sob o olhar de gênero" (BITTENCOURT, 2012) analisa
o olhar das crianças sobre as relações de gênero e sexualidade a partir de suas falas a respeito do
ﬁlme citado no título. Já na tese “O corpo rifado” (BALESTRIN, 2011) a autora analisa o ﬁlme O
céu de Suely (AÏNOUZ, 2006) enfocando os itinerários de gênero e sexualidade experimentados
pela protagonista da trama. Na dissertação “A pedagogização das diferenças sexuais: o cinema
como dispositivo educativo” (SARAIVA, 2011) o autor investigou os modos de subjetivação
acionados pelo cinema no que diz respeito às diferenças sexuais, fornecendo subsídios para a
problematização de práticas ditas inclusivas.
Quando se buscou “homossexualidade e cinema” três dissertações foram
encontradas, na qual uma analisava a representação da mulher ortodoxa em três ﬁlmes israelenses
(SLAK, 2011), outra analisava as identidades e representações de homossexuais masculinos no
ﬁlme Madame Satã (LIMA, 2011) e uma última denominada “A normalização do corpo
homossexual e suas possíveis subversões”, de Adriana Azevedo (2012), que apresenta uma
pesquisa sobre o corpo homossexual na modernidade a partir de produtos audiovisuais .
Assim, essa busca revelou uma pouquíssima produção de todas as áreas a respeito da
temática. Demonstra também ser um tema bem recente no campo acadêmico. Atualmente existe
uma considerável visibilidade para os homossexuais na mídia através de seriados, novelas,
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publicidade, revistas e ﬁlmes. Há, também, um crescimento de um mercado consumidor
altamente rentável que movimenta a indústria de audiovisuais.

Outras pesquisas
Algumas pesquisas não foram encontradas pelo banco de teses da Capes mas
apresentam importantes estudos acadêmicos sobre a temática. A dissertação “A personagem
homossexual no cinema brasileiro” (MORENO, 1995) analisa como a ﬁgura do homossexual foi
construída na ﬁlmograﬁa brasileira a partir da década de 20. A pesquisadora Guacira Louro
desenvolve há alguns anos pesquisas relacionadas a sexualidade e cinema que culminaram em
diversas publicações.
Para Louro (2008) o primeiro ﬁlme americano voltado ao grande público ou ao
circuito comercial que traz um personagem homossexual é “De repente, no último verão” (Joseph
L. Mankiewic, 1959). A história é baseada numa peça de Tennessee Williams com ambientação
na Inglaterra. A produção precisou de uma licença especial da Igreja Católica para ser produzido.
A história centra-se em uns poucos personagens interpretados por famosos astros do
momento. Uma rica senhora, Violet (Katherine Hepburn), contrata um neurocirurgião
(Montgomery Clift) com o intuito de que ele faça uma lobotomia em sua sobrinha
Catherine (Elizabeth Taylor), supostamente acometida de crises de loucura. Violet
teme que Catherine revele a homossexualidade de Sebastian (ﬁlho de Violet), que
morreu de forma violenta na Espanha. A versão “oﬁcial” do acidente não deve ser
desmentida por Catherine, que presenciou a morte do primo. Sua tia deseja, por isso,
silenciá-la. (LOURO, 2008, p. 84 e 85)

Louro (2008) argumenta que o personagem central da trama é mostrado para o
espectador através dos olhos dos outros personagens já que ﬁlme não mostra o rosto de Sebastian.
Para sua mãe ele era “poeta”, “sensível”, “superior”, “casto” já sua prima o descrevia como “uma
vocação, não um homem”. Isso revela como a homossexualidade do personagem era sugerida por
seus traços de caráter mas nunca nomeada.
É possível aﬁrmar que, embora De Repente, no Último Verão tenha introduzido a ﬁgura
do homossexual, os recursos que o ﬁlme põe em ação para representá-lo mantêm a
identidade no lugar da abjeção. O ﬁlme parece dizer que Sebastian “merece” seu
destino. Outros ﬁlmes e outros personagens vão reiterar este lugar. (LOURO, 2008, p.
86)

Moreno (1995) reaﬁrma esses argumentos ao analisar o cinema brasileiro desde a
década de 20. Para o autor as referências aos homossexuais e a homossexualidade eram poucas
nessas primeiras décadas (1920 a 60) e quando acontecia era por momentos indiciais de sua
presença. O tema era tão vedado que nem mesmo se permitia ao público imaginar tal tipo conduta.
“Era como se o homossexualismo não existisse. Embora houvesse a sociedade ﬁngia não
perceber. E o cinema seguia a regra (…)” (p. 26).
- 211 -

I EDS UFSJ 2015

Louro (2008) também cita outros ﬁlmes voltados para o grande público em que as
tramas evitaram tragédias e dramas para seus personagens homossexuais mas apelaram para o
caricato e o ridículo. Assim “o homossexual foi (e é) representado muitas vezes como o homem
gay afetado” (LOURO, 2008, p. 86). Moreno (1995) corrobora com essa aﬁrmação ao
argumentar que os homossexuais são representados com personagens de gestos excessivos,
vestuários extravagantes e objetos de chacota. Ou então o cinema os caracterizam como
indivíduos doentes, normalmente associados com crimes, prostituição e vícios. O ﬁnal desses
personagens são, quase sempre, a morte.
Ainda que possam ser (como efetivamente são) múltiplas e distintas as leituras feitas
pelas platéias, é razoável assumir que a repetição de um desfecho trágico para quem se
afasta das normas regulatórias da sexualidade tenha produzido efeitos.(LOURO, 2008,
p. 86)

Pensando na sociedade brasileira estes efeitos são, principalmente, casos de
violência contra homossexuais e outras “minorias sexuais”. Dentro do ambiente escolar também
é possível encontrar formas de exclusão dessas pessoas. No entanto,
seria uma tola simpliﬁcação aﬁrmar que a identidade homossexual continua sendo
representada apenas das formas aqui destacadas. Contemporaneamente, muitos ﬁlmes
vêm apresentando gays e lésbicas a partir de outras perspectivas (basta lembrar, por
exemplo, do premiado O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005).

No Brasil podemos citar Hoje eu quero voltar sozinho (Ribeiro, 2014) e Praia do
Futuro (Aïnouz, 2014) premiados ﬁlmes nacionais que tratam essa temática de forma mais
aﬁnada com os discursos construídos no interior dos movimentos sociais e que contrariam os
estereótipos apresentados acima.

Considerações ﬁnais
As pesquisas encontradas no banco de teses da Capes demonstra que é recente o
campo de pesquisa relacionado a área de sexualidade e cinema. No que diz respeito a grande área
da Educação essa temática deve ser mais explorada devida a pouca produção acadêmica e as
exigências do campo educacional no que diz respeito a formação de sujeitos mais respeitosos e
inclusivos. A análise de ﬁlmes que tratam da homossexualidade, especialmente nacionais, deve
ser incentivada, uma vez que com a lei 13.006/15 1 e sua obrigatoriedade de duas horas mensais de
cinema brasileiro nas escolas, temos agora uma alternativa que poderá ser eﬁcaz para que ﬁlmes
com essa temática entre nas instituições de ensino e faça parte das discussões na sala de aula e da
formação educacional das pessoas.
1

Projeto de Lei (PL 185/08) escrito por Cristovam Buarque que propões a exibição obrigatória de, no mínimo, 2
horas de ﬁlmes nacionais como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola.
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RESUMO: A sociedade brasileira vivencia, de forma geral, profundas transformações que não
podem ser ignorados pelas instituições do nosso país. É visível, nos dias atuais, a preocupação por
uma sociedade mais justa e igualitária e menos excludente. Sabemos que a escola é fundamental
para a desconstrução de mitos e preconceitos, sobretudo na promoção de valores democráticos de
respeito ao indivíduo e na transformação social. É também o espaço para que as pessoas sejam
respeitadas pelas suas diferenças. O presente trabalho discute a importância das políticas públicas
de enfrentamento a homofobia no Brasil e como a escola pode se apropriar destas políticas
através da discussão da temática da diversidade sexual pelos professores. Por entender que o
número de políticas públicas relacionadas a comunidade LGBT está cada vez maior em nosso
pais e que a escola é um local privilegiado de socialização e de construção de conceitos e valores
fundamentais para o processo de educação e formação de cidadãos, é importante discutir esse
assunto neste contexto uma vez que quanto mais preconceito e práticas discriminatórias existem
no ambiente escolar, pior é o desempenho escolar dos estudantes, prejudicando assim o processo
de ensino aprendizagem e a valorização das diferenças.


O tema da sexualidade está cada vez mais ganhando importância em diversas instâncias

sociais e campos do saber. A sociedade brasileira vivencia, de forma geral, profundas
transformações que não podem ser ignorados pelas instituições do nosso país. É visível, nos dias
atuais, a preocupação por uma sociedade mais justa e igualitária que seja eﬁcaz na participação de
todas as pessoas nas esferas sociais.


A escola, enquanto instituição democrática, pode ser um interessante espaço para se

dialogar as diferenças e as transformações nas quais a sociedade vive hoje. É na escola que se
desenvolve discussões ao enfrentamento de problemas sociais, como a violência, o racismo e a
homofobia, por exemplo. Incluir a escola neste debate sobre diversidade e orientação sexual pode
ser feito através de políticas públicas do Estado, ações empreendidas pelos movimentos sociais,
pelos grupos de ativistas e também por pesquisas e ações das Universidades em geral. Mas é na
escola que interfere diretamente na vida do aluno por se tratar de um espaço em que se atribuem
sentidos a vivência e a expressão da sexualidade.
Mas foi somente no início do século XXI que a temática acerca do reconhecimento das
diversas sexualidades nas instituições públicas de educação passou a ser incluída no campo das
políticas educacionais brasileiras.
Para compreendermos a importância do reconhecimento das sexualidades no contexto
escolar é de suma importância conhecermos o contexto que já vem sendo adotado algumas ações
em nível nacional como caráter de políticas públicas. Diante disso, inicialmente, é necessário
entender o signiﬁcado de políticas públicas. Para isso, nos embasamos no conceito no qual se
refere Souza (2000),
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Pode-se, então, resumir o que seja política pública como o campo do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações (variável dependente). Em outras palavras, o processo de
formulação de política pública é aquele através do qual os governos traduzem seus
propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas
no mundo real (Souza,2002 p.05).

Embora vivemos em um país democrático, as diferenças ainda são importantes fontes de
preconceitos e discriminação, dentro ou fora do espaço escolar. Neste sentido faz-se necessário
que o governo adote medidas para minimizar esta situação. É preciso entender as políticas
públicas como um grande avanço ao combate das desigualdades, inclusive no caso da homofobia,
uma vez que estas políticas são parceiras dos movimentos LGBT e estão unindo as esferas sociais
na luta contra a homofobia.
Cabe ressaltar que a pesquisa “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar”
(2009),1 realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) a pedido do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revelou que o preconceito
e a discriminação estão presentes entre estudantes, pais, professores, diretores e funcionários das
escolas brasileiras. De fato o que se pode notar é que o preconceito não ocorre isolado, a nossa
sociedade é preconceituosa, inclusive dentro do ambiente escolar. A pesquisa ainda demonstrou
que, quanto mais preconceito e práticas discriminatórias existem no ambiente escolar, pior é o
desempenho escolar de seus estudantes, prejudicando o processo de ensino aprendizagem.
No ﬁnal da década de 90, foi lançado pelo governo brasileiro, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), que abordam a temática de orientação sexual como um tema transversal em
um contexto que crescia no Brasil o número de gravidez entre adolescentes e a contaminação pelo
vírus do HIV era um dos grandes temores. Os PCNs foram elaborados por equipes de
especialistas ligadas ao Ministério da Educação (MEC), e têm por objetivo estabelecer uma
referência curricular e apoiar a revisão e/ou a elaboração da proposta curricular dos estados ou
das escolas integrantes dos sistemas de ensino em todo território brasileiro. São referências a
todas as escolas do país para que elas garantam aos estudantes uma educação básica de qualidade.
Seu principal objetivo é garantir que crianças e jovens tenham acesso aos conhecimentos
necessários para a integração na sociedade moderna como cidadãos conscientes, responsáveis e
participantes. Contudo, sua efetividade para o que se propõe, isto é, fazer da escola um espaço de
debates para questões referentes a gênero e sexualidade, é bastante questionável.
1

Esta pesquisa foi realizada em 501 escolas com 18.599 estudantes, pais e mães, professores e funcionários da rede pública de
todos os Estados do País, com o objetivo de dar subsídios para a criação de ações que transformem a escola em um ambiente de
promoção da diversidade e do respeito às diferenças. Seus resultados foram apresentados em junho de 2009.
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O trabalho de educação sexual proposto como tema transversal pelos PCNs compreende a
ação da escola como complementação à educação dada pela família. O diálogo entre as duas
partes é de grande importância para que haja coerência dentre os princípios básicos da
sexualidade. O papel do educador é fazer uma ponte, ser um facilitador do conhecimento, ser
esclarecedor, e incentivar os alunos a procurar sempre ler a respeito do assunto que tiver a respeito
da sexualidade, tendo assim mais pontos de vistas e venha criar a sua própria forma de pensar,
reﬂetir, e principalmente, de agir. O professor deve ser facilitador de discussões deste tipo de
assunto, através de palestras, encontros, grupos de estudo e atividades didático-pedagógicas
realizadas dentro do ambiente escolar, desta forma o processor torna-se o elo importante para
esclarecer e incentivar os alunos acerca dos assuntos relacionados a sexualidade.
Segundo Altman (2009), o trabalho de educação sexual na escola é um aliado às questões
pertinentes, como a problemática da homofobia na escola. No caso dos PCNs os docentes e
discentes, caminham para uma relação sólida e conﬁável, ao tratar do tema da sexualidade como
tema transversal para o ensino. A autora ainda destaca que,
A criação do tema transversal Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) é outro indício da inserção deste assunto no âmbito escolar. O
interesse do estado pela sexualidade da população torna-se evidente a partir desta
proposta. De acordo com os PCNs, em virtude do crescimento de casos de gravidez
indesejada entre adolescentes e do risco da contaminação pelo HIV, o tema Orientação
Sexual criado como um dos temas transversais a ser trabalhados ao longo de todos os
ciclos de escolarização. Cabe, portanto, à escola – e não mais apenas à família –
desenvolver uma ação crítica, reﬂexiva e educativa que promova a saúde das crianças e
dos adolescentes (2001, p.9).

O objetivo do trabalho de educação sexual proposto pelos PCNs é contribuir para que os
alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Esse tema
vincula-se ao exercício da cidadania na medida em que, de um lado, se propõe a trabalhar o
respeito por si e pelo outro, e, por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, como a
saúde, a informação e o conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos
responsáveis e conscientes de suas capacidades. No entanto, os trabalhos propostos pelos PCNs
foram superados por outras iniciativas mais articuladas politicamente no campo da educação,
como o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Promoção de Direitos Humanos e
Cidadania LGBT como veremos a seguir.
Posteriormente aos PCNs, surge em 2004, o Programa de Combate à Violência e a
Discriminação GLTB (gays, lésbicas, transexuais e bissexuais) e de Promoção da Cidadania,
mais conhecido como Brasil sem Homofobia. Este programa, prevê 60 ações, distribuídas em 11
áreas, envolvendo 8 secretarias e ministérios em torno de três eixos. O primeiro prevê a inclusão
da perspectiva da não discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos
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de LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), nas políticas públicas e
estratégicas do governo federal.
O segundo eixo do programa Brasil sem Homofobia constitui da produção de
conhecimento para subsidiar a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas
destinadas ao combate à violência e a discriminação por orientação sexual. E em seu terceiro e
último eixo, o programa prevê o entendimento de que o combate a homofobia e a promoção dos
direitos humanos de homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira.
No programa Brasil sem Homofobia existe algumas propostas de enfrentamento da
homofobia no espaço escolar, dentre elas, destaco o seguinte tópico:
Direito à Educação: promovendo valores de respeito à paz e à não-discriminação por
orientação sexual - Elaborar diretrizes que orientam o Sistema de Ensino na
implementação de ações que promovem o respeito ao cidadão e à não-discriminação
por orientação sexual; Fomentar e apoiar curso de formação inicial e continuada de
educadores na área da sexualidade; Formar equipes multidisciplinares para avaliação
dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação
sexual e a superação da homofobia; Estimular a produção de materiais educativos
(ﬁlmes, vídeos e publicações) sobre orientação sexual e superação da homofobia;
Apoiar e divulgar a produção de materiais especíﬁcos para a formação de professores;
Divulgar as informações cientíﬁcas sobre sexualidade humana; Estimular a pesquisa e
a difusão de conhecimentos que contribuam para o combate à violência e à
discriminação GLTB; Criar Subcomitê sobre educação em Direitos Humanos no
Ministério da Educação, com participação do movimento de homossexuais, para
acompanhar e avaliar as diretrizes traçadas (Brasil, 2004, p. 22).

Sabemos que discutir sobre o tema da sexualidade é de grande importância em diversas
instâncias sociais e campos do saber. É importante discutir na escola esse assunto com base nas
políticas propostas, uma vez que essa instância não apenas reﬂete o entendimento de sexualidade
e de gênero que a sociedade entende como correto, mas que produz este entendimento.
Outra medida adotada pelo governo foi tomada através do Decreto da Presidência da
República nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 que institui o Programa Saúde na Escola – PSE.
Este decreto institui o Programa de Saúde na Escola com a ﬁnalidade de contribuir para a
formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde.
Dentre as ações deste programa, destaca-se o Projeto Saúde e Prevenção na Escola que
tem a ﬁnalidade de realizar ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e
jovens, buscando contribuir para a redução da infecção pelo vírus do HIV e dos índices de evasão
escolar causado pela gravidez de alunas na adolescência.
Também em 2007, foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento a Epidemia da Aids e
DST entre Gays, outros Homens que fazem sexo com Homens (HSH) e Travestis. Este plano, tem
por objetivo enfrentar a epidemia da Aids e das DST (doenças sexualmente transmissíveis) entre
gays, outros HSH e travestis por meio da redução de vulnerabilidades, estabelecendo políticas de
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prevenção promoção e atenção integral a saúde. Dentre as metas propostas, destacam-se a
integração de instituições governamentais e não governamentais no processo de elaboração dos
planos de ações municipais para o enfrentamento da epidemia de Aids e DST em gays e travestis.
Em 2008, surgiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Esta
política, estabeleceu diretrizes que visam qualiﬁcar a atenção à saúde da população masculina na
perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integridade da atenção. Destacam-se
promoção na população masculina conjuntamente com o Programa Nacional de DST/Aids de
prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo vírus do HIV; e a
promoção à atenção integral da saúde do homem nas populações indígenas, quilombolas, negras,
gays, bissexuais, travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deﬁciência, em
situação de risco, em situação carcerária, com o objetivo de desenvolver estratégias voltadas para
a promoção da equidade para distintos grupos sociais.
Mais adiante, em 2011, surge a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.836, de 1º dezembro
do ano supracitado, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional
de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBTT. Dentre suas
ações, destacam-se oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população
LGBTT que se encontram no grupo das pessoas portadoras de doenças sexualmente
transmissíveis, especialmente aquelas que portam o vírus do HIV e as hepatites virais.
Como se percebe, a diversidade sexual tem causado importantes mudanças nas políticas
públicas do Estado brasileiro, não somente com a implementação da proposta pedagógica nos
PCNs como tema transversal nas escolas, mas também em outras esferas como na criação do
Programa Saúde na Escola; do Plano Nacional de Enfrentamento a Epidemia da Aids e DST entre
Gays, outros Homens que fazem sexo com Homens (HSH) e Travestis; da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem e da Política Nacional de Saúde Integral LGBTT. Estas
políticas, embora sejam referentes apenas as questões ligadas a sexualidade na ordem biológica e
reprodutiva, não comprometem-se totalmente com as questões ligadas a discriminação causada
pela produção das diferenças como o caso da homofobia.
Neste sentido, o governo continua com a formulação de outras políticas públicas a ﬁm de
minimizar o preconceito contra as diversidades sexuais, como o Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBTT.
Neste plano, foram criadas diretrizes para a operacionalização das propostas aprovadas na 1ª
Conferência Nacional LGBTT, as quais se materializaram em 180 ações. Dentre elas, promover a
implementação de planos de enfrentamento da epidemia da Aids e outras DSTs entre gays,
homens que fazem sexo com homens e travestis nas secretarias municipais de saúde.
O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT foi lançado
pelo governo brasileiro no ano de 2009 e é composto por 51 diretrizes, que devem ser
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transformadas em políticas de Estado. Este plano, tem a ﬁnalidade de orientar a construção de
políticas públicas de inclusão social e de combater às desigualdades da comunidade LGBT
mobilizando o poder público e a sociedade civil organizada. Entra as ações citadas no plano estão
a legalização do direito de adoção dos casais que vivem em parceria homoafetiva e o
reconhecimento dos direitos civis de casais homossexuais. Em sua redação, é destacado que:
O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT é fruto do
compromisso do Governo Federal com a implementação de políticas públicas que
contemplem ações de combate à homofobia e de promoção da cidadania e dos direitos
humanos. Incorpora os resultados da Conferência Nacional GLBT e estabelece as
diretrizes e medidas necessárias à transformação do Plano Nacional de Promoção da
Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
em Plano de Ação da Gestão Pública (2009 p.14).

Algumas ações como a inclusão de recomendações relacionadas à promoção do
reconhecimento da diversidade sexual e ao enfretamento ao preconceito e à violência por
orientação e identidade de gênero nos editais de avaliação e seleção de livros didáticas nos
programas nacionais de livros didáticos para a educação básica, bem como a inserção da
população LGBT em programas de alfabetização, e a ampliação de programas e projetos na área
de saúde e educação nas escolas públicas do país fazem parte das estratégias de promoção e
socialização do conhecimento sobre o tema LGBT proposto pelo plano.
Em 2009, foi lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 – PNDH-3 que são as
resoluções aprovadas na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos (CNDH) composta por
seis eixos orientadores, que são subdivididos em 25 diretrizes e 82 objetivos estratégicos, os quais
se desdobram em 521 ações programáticas. No que diz respeito ao HIV destaca-se: Apoiar a
participação dos portadores de doenças sexualmente transmissíveis e de pessoas com Aids e suas
organizações na formulação e implementação de políticas e programas de combate e prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis; Incentivar campanhas de informação visando
esclarecer a população sobre os comportamentos que facilitam ou diﬁcultam a transmissão das
doenças sexualmente transmissíveis; Apoiar a melhoria da qualidade do tratamento e assistência
das pessoas com Aids, incluindo a ampliação da acessibilidade e a redução de custos; e assegurar
a atenção as especiﬁcidades e diversidade cultural das populações, as questões de gênero, raça e
orientação sexual nas políticas e programas de combate e prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis, nas campanhas de informação e nas ações de tratamento e assistência. Também se
destaca, no âmbito acadêmico, o incentivo para a realização de estudos e pesquisas sobre as
doenças sexualmente transmissíveis e a Aids nas diversas áreas do conhecimento cientíﬁco,
atentando para os princípios éticos da pesquisa acadêmica.
Um importante marco na sociedade brasileira foi a Portaria do Ministério da Saúde que
dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários do sistema de saúde. Na Portaria nº 1.820 de
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de 13 de agosto de 2009 destaca-se o reconhecimento do direito de a pessoa, na rede de serviços
de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou
negação em virtude da idade, raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, condições
econômicas ou sociais, estado de saúde, anomalia, patologia ou deﬁciência, garantindo-lhe
identiﬁcação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento de usuário e
usuária um campo para registrar seu nome social.
O Decreto presidencial de 4 de junho de 2010 institui o dia 17 de maio como Dia Nacional
de Combate a Homofobia. Este decreto foi assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que escolheu esta data para se referir ao dia 17 de maio de 1990, onde a Organização
Mundial da Saúde declarou que a homossexualidade deixou de ser considerada como doença,
distúrbio ou perversão e foi retirada da Classiﬁcação Internacional de Doenças – CID.
No Brasil esta data faz parte da agenda dos direitos humanos e, todos os anos são
realizadas atividades e manifestações para a reﬂexão acerca do respeito da necessidade de
combater o preconceito e a discriminação conta as pessoas LGBT. Atualmente, existem
manifestações e protestos em todo o país quanto a reivindicação de aprovação do Projeto de Lei
122/2006 que visa a criminalização da homofobia do mesmo modo como ocorre em outros
crimes de ódio como o racismo.
Outro marco importante no cenário nacional foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade
4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 do Supremo Tribunal
Federal, em 5 de maio de 2011. Nesta ação, se equiparam os direitos da união entre as pessoas de
sexo opostos às uniões de pessoas do mesmo sexo, ou seja, os casais homossexuais passam a
adquirir os mesmos direitos civis que os casais heterossexuais possuem.
A Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça, de 14 de maio de 2013, dispõe sobre
a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento,
entre as pessoas do mesmo sexo. Esta medida veda às autoridades competentes a recusa de
habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre
as pessoas homossexuais, mostrando a mudança do comportamento das políticas do Estado
brasileiro com as pessoas de identidades sexuais distintas.
A partir da Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária nº 4 de 9
de junho de 2011 os departamentos penitenciários precisam se ajustar no sentido de assegurar o
direito da visita íntima à pessoa presa, recolhida nos estabelecimentos prisionais. Esta medida,
garante o direito à visita íntima às pessoas presas, casadas entre si, em união estável, ou relação
homoafetiva, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam assegurados.
Legitimando assim, o mesmo direito das uniões heterossexuais para as uniões homossexuais.
Por ﬁm, temos a Portaria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
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nº 766, de 13 de julho de 2013 que institui o sistema nacional de promoção de Direitos e
Enfrentamento à Violência Contra Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis – LGBT. Esta Portaria,
institui o sistema nacional LGBT com a ﬁnalidade de organizar e promover políticas de promoção
da cidadania e direitos de LGBT, compreendidas como conjunto de diretrizes a serem observadas
na ação do poder público e na sua relação com os diversos segmentos da sociedade, inclusive nas
escolas.
Diante dessa abordagem percebe-se que as políticas formuladas nos últimos anos, através
de Portarias, Projetos ou Leis em defesa dos direitos dos homossexuais brasileiros têm permitido
avaliar com mais clareza a grave extensão da violação dos seus direitos e garantias fundamentais
para um cidadão. No entanto, na escola podemos iniciar as discussões referentes a abordagem das
diversidades, inclusive a diversidade sexual, conforme já proposto pelos PCNs no ﬁnal do século
passado e de acordo com alguns programas propostos pelas políticas adotas pelo governo.
O processo de inclusão da diversidade sexual, nos currículos escolares, de temas como a
sexualidade, por exemplo, é decorrente de inúmeras demandas, além da determinação proposta
pelos PCNs. Esta demanda é destacada por Furlani (2003) pelo próprio apelo de crianças e
adolescentes para a discussão da temática, a insistente veiculação midiática (principalmente pela
TV), a admitida omissão familiar, além das já mencionadas políticas de saúde pública, entre
outras que notoriamente convivem no ambiente escolar.
Louro (2011) enfatiza que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo o
produz, mas que também fabrica sujeitos produz identidades étnicas de gêneros, de classes e, que
é preciso reconhecer que estas identidades estão sendo produzidas através da desigualdade e que
a escola, através da sua prática política e transformadora, deve ser comprometida para tentar
interferir na continuidade destas desigualdades.
Embora os proﬁssionais da educação estejam formalmente comprometidos com os
direitos humanos, não se pode esquecer que a escola é um ambiente propício para o preconceito
especialmente onde a homofobia produz efeitos negativos no aprendizado dos alunos e que,
muitas vezes sem perceber, os professores reproduzem este comportamento. Junqueira (2009)
enfatiza que,
A escola conﬁgura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em
torno do qual existe um preocupante quadro de violência a que estão submetidos
milhões de jovens e adultos LGBT – muitos/as dos/as quais vivem, de maneiras
distintas, situações delicadas e vulneradoras de internalização da homofobia, negação,
autoculpabilização, auto-aversão. E isso se faz com a participação ou a omissão da
família, da comunidade escolar, da sociedade e do Estado (2009, p.15).

A escola geralmente tenta evitar discussões sobre diversidade sexual e de gênero. Debates
sobre o assunto, quando acontecem, ﬁcam na esfera da saúde (sexual e reprodutiva). A
sexualidade é vista a partir do risco e da ameaça. Faz-se com frequência, um discurso repressivo,
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centrado na medicalização, no medo, na naturalização da heterossexualidade. Um dos grandes
desaﬁos da escola no mundo atual constitui na superação da discriminação. A escola deveria ser
vista como local de diálogo, local de aprender a conviver, onde os alunos vivenciassem a própria
cultura e a prendessem a respeitar outras pessoas.
Considerando essas questões, a educação e a escola são fundamentais para o
desenvolvimento de uma sociedade. A escola, como um dos instrumentos da educação formal,
constitui um espaço sistematizado para capacitar os alunos no desenvolvimento de tarefas
especíﬁcas. É preciso que as escolas e as pesquisas acadêmicas dialoguem mais sobre a
diversidade sexual, numa troca mútua de saberes e fazeres entre professores e alunos, tendo em
vista a construção de uma sociedade mais justa e menos excludente.


Por entender a escola como local privilegiado de socialização e de construção de

conceitos e valores fundamentais para o processo de educação e formação de cidadãos, faz-se
indispensável o debate e a criação de projetos que visam promover um ambiente pedagógico e
inclusivo na escola a ﬁm de promover a noção de diversidade sexual, multiplicando as
possibilidades de reﬂexão sobre as diversidades, promovendo ações que levem ao seu
reconhecimento na educação.
Acredito que é possível incluir a temática da diversidade sexual nas escolas, mesmo com
o fato de que grande parte das políticas públicas do Estado brasileiro em relação as sexualidades
estarem ligadas somente aos fatores biológicos e reprodutivos, de uma forma em que os projetos e
as leis voltados pra a homofobia estão pouco presentes na realidade escolar e no cotidiano dos
professores, mas já é um bom começo considerando que o nosso país possui uma sociedade
homofóbica e sexista.
É neste cenário que as políticas públicas educacionais estão incorporando aos poucos,
ações aﬁrmativas de enfrentamento das desigualdades ocasionadas pela homofobia, tendo como
justiﬁcativa os conﬂitos vividos no cotidiano do ambiente escolar e a fragilidade das ações
pedagógicas relacionadas a diversidade sexual desenvolvidas pelos professores em todo o país.
Sendo assim, mediante a precariedade de políticas públicas voltadas para a diversidade
sexual nas escolas, cabe aos proﬁssionais da educação (professores, equipe pedagógicoadministrativa e demais funcionários da escola) mostrar que a sexualidade deve ser discutida e
não encarada somente como discurso biológico. É necessário propor nas escolas um debate
acerca das diversidades sexuais promovendo igualdade e garantindo o respeito aos direitos
sexuais.
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“O punkrock também é para viado”: queer punk e subjetividades libertárias 1
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Resumo
Além de tecer reﬂexões históricas sobre o surgimento do movimento punk e do queer punk, este
texto tem como principal objetivo problematizar questões referentes aos processos estéticos
1

A expressão “punkrock também é para viado” refere-se ao título de uma música da banda queer punk brasileira
Teu pai já Sabe?
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de resistência política desse segmento na contemporaneidade. Partindo de questões foucaultinas
sobre os processos de subjetivação, ou de construção de sujeitos, busca-se pensar nas diferentes
formas de construção libertárias de identidade sexual e de gênero desses indivíduos no interior
das relações de poder, em suma, no interior das relações sociais. Foucault em seu curso no
Collège de France entre 1981 e 1982, denominado A Hermenêutica do Sujeito, problematiza que
é fundamental, como estratégia política hoje, superar a deﬁciência central das subjetividades
hegemônicas, ou seja, das subjetividades que são impostas ao indivíduo. Em termos, o ﬁlósofo
concebe uma ética do cuidado de si como uma forma de resistência ao poder e localiza esse
objetivo na busca, na prática de diferentes formas de subjetividades. Com isso, o ﬁlósofo está
chamando atenção para a prática de uma ética individual que busque lutar constantemente contra
o assujeitamento; uma ética como cuidado de si, que é a criação de uma forma de existência; de
uma ética como estética da existência; de uma ética como estética da resistência cotidiana, em
suma, é fazer da vida uma obra de arte. E viver a vida como uma obra de arte constitui-se em dar
uma forma libertária, criativa, autônoma à própria existência contrária as normatizações
vigentes. Nesse sentido, vejamos que o queer punk, ou queercore comumente falado, procura
“ocupar” um espaço político de vida singular na contemporaneidade. O estilo de vida segue
atrelado a um conjunto de práticas especíﬁcas de ações diferenciadas dos modelos impostos de
identidade sexual e de gênero, entre outras práticas. Destacadamente buscam um estilo de vida
underground essencialmente anárquico. Constituído de gays, lesbicas, bissexuais, héteros,
transgêneros, sadomassoquistas etc., cultivam uma rebeldia politicamente engajada baseado na
música e em uma estética de vida libertária.
Introdução
O presente artigo, além de tecer reﬂexões históricas sobre o surgimento do movimento
punk e do queer punk, tem como objetivo central problematizar questões referentes a processos
estéticos de resistência política dos sujeitos queer-punks na contemporaneidade. Para tanto,
partindo de questões foucaultinas sobre os processos de subjetivação, em suma, de construção de
sujeitos, busca-se pensar nas possíveis e diversas formas de construção libertárias de identidade
sexual e de gênero, dentre outras questões de vivências desses indivíduos no interior das relações
de poder, em termos, no interior das relações sociais cotidianas.
Para tanto, as questões postas aqui em jogo, são frutos de problematizações que venho
desenvolvendo, usando como arcabouço teórico Foucault, principalmente no que diz respeito às
pontecialidades possíveis de luta contra os excessos do poder, ou seja, contra os processos de
sujeição do corpo, entendendo sujeição como diferentes formas de controle e dominação do
corpo. Isso representa minha busca em pensar práticas de liberdade no interior das relações de
poder, como os s processos de resistências, transgressão, ética e estética da existência.
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Punk: das origens à militancia anarco-queer
Antes de ater-me em questões especiﬁcas sobre o queer punk, penso ser fundamental
ocupar-me aqui com explicações sumárias no que se refere ao punk em geral, pois isso é
fundamental para entendermos posteriormente esse movimento.
No que se refere ao surgimento do punk, parece haver um consenso de alguns autores
(ABRAMO, 1994; BIVAR, 2007; CANHÊTE, 2004; GALLO, 2008; GONÇALVES, 2005;
OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2007) que ele se deu na Inglaterra por volta da década de 1970. É
bom destacar que embora haja esse consenso entre esses autores citados, existem outras
discussões que defendem que nos EUA já existiam bandas que posteriormente seriam
consideradas como precursoras do punk, isso antes mesmo da existência de bandas inglesas como
a Sex Pistols, seguramente umas das mais signiﬁcativas bandas punk inglesa da primeira geração
(OLIVEIRA 2006; MCNEIL E MCCAIN 2004A, 2004B; RAMONE 2004).
O punk apareceu como uma nova cultura juvenil, articulada em torno da música e de um
modo inusitado de se vestir. Nasceu nos subúrbios londrinos, como reação, como subversão ao
estrelismo que imperava no rock 'n roll da época. É importante dizer também que o punk é ﬁlho de
um momento de ascensão dos conservadores ao poder, da recessão econômica que teria
provocado o desemprego e afetado principalmente os jovens brancos e pobres. As desigualdades
sociais, a discriminação e a falta de liberdade fomentaram a desesperança desses jovens. O punk
surgiu, então, nessa época como forma de rebeldia em que jovens mergulhados na falta de
perspectivas sociais insurgiam, utilizando a música e um estilo novo e próprio de se vestir como
linguagem expressiva, principalmente como identidade contestatória (GALLO, 2008). Daí, o
sentido do estudioso do movimento Bivar (2007) dizer que o punk não se caracteriza apenas
como um visual, ou um estilo musical, mas antes ele se deﬁne como uma crítica, como um ataque
frontal, diz ele, a uma sociedade “exploradora, estagnada e estagnante nos seus próprios vícios”
(p. 49). Segundo Abramo (1994), o movimento punk, procurando romper com a estagnação e
deﬂagrar novos acontecimentos em torno desses acontecimentos sociais, atuou como um grande
desencadeador de agitação no cenário cultural e comportamental da juventude, por isso ele é tão
signiﬁcativo no que se refere aos movimentos juvenis de acordo com essa autora.2
Em termos musicais, há a busca de uma base simples e rudimentar, mais explicitamente o
desenvolvimento de um som seco, gritado, alto, direto e sem solos. Um tipo de sonoridade sem a
necessidade de grandes aparatos e virtuosismos musicais. O lema é justamente o do it yourself
(faça você mesmo). A música deve ser, sobretudo, ágil e autêntica, ligada a experiências dos
jovens na rua (ABRAMO, 1994). É importante dizer também que em torno dessa proposta
musical, articula-se toda uma estética baseada na utilização de materiais rudimentares até então
desvalorizados pela sociedade. Materiais provenientes do lixo, calças rasgadas, meias furadas,
2

Para a autora o aparecimento do punk foi de fato um dos mais importantes movimentos juvenis nas décadas de 1970
e 1980.
- 226 -

I EDS UFSJ 2015

camisas velhas e semidestruídas, roupas coloridas desgastadas e sujas. Como deﬁne Abramo
(idem), o feio e o lixo passam a se constituir como um ideal estético para esse grupo se manifestar
perante a sociedade.
Em torno de todos esses acontecimentos, no ﬁnal da década de 1970, ocorreu uma
massiﬁcação da própria atitude punk tanto em termos de desvirtuação por parte da mídia;
condenando e generalizando o uso abusivo de drogas, álcool e violência nos shows; quanto em
termos de suas propostas serem esvaziadas e entrarem no sistema de mercadorias capitalistas,
notoriamente como apenas mais um produto disponível ao consumo, em termos, sua forma de
vestir sendo copiada e principalmente sua música entrando no mercado de grandes gravadoras
musicais da época. Isso, de fato, causou um abalo nas estruturas do punk no seu sentido original
subversivo, subcultural da proposta primeira do movimento (GALLO, 2008; BIVAR, 2007;
MCNEIL; MCCAIN, 2004b; OLIVEIRA, 2003). Com isso, nos anos 1980, nasceu o subgênero
hardcore (caroço-duro, resistência interna) com uma nova forma, como uma roupagem, digamos
mais radical e, sobretudo, mais politizada 3 . Nesse sentido, os punks passaram a recusar
radicalmente a mídia e estabeleceram um sistema próprio de comunicação e divulgação de sua
cultura, como a confecção de ﬂyers 4 , de fanzines 5 . Criaram seus próprios esquemas de gravação e
organização de shows, as chamadas gigs com equipamentos rudimentares, o que tornava o som
mais sujo, mais rápido e bem mais agressivo se comparado ao som punk da década de setenta. De
fato, esse ressurgimento implicou uma aproximação dos punks com a ﬁlosoﬁa anarquista, e é
justamente nesse momento que surgiram correntes como o anarco-punk (OLIVEIRA, 2003,
OLIVEIRA, 2006; GALLO, 2008; BIVAR, 2007; CANHÊTE, 2004), o queer punk, entre outros
grupos políticos e organizados no interior do movimento (OLIVEIRA, 2006).
É no bojo desse crescimento e diversiﬁcação do cenário punk politizado que alguns
grupos aderiram às ocupações urbanas, ao ativismo político radical, ao vegetarianismo, ao
veganismo, à própria contestação do uso do álcool e das drogas muito presente no movimento até
então. Portanto, é justamente nesse âmbito que se pode vincular a estética punk a um estilo de
vida, a uma estética de vida. Nota-se que alguns indivíduos veem o anarco-punk “como uma
posição política, uma cultura alternativa e uma forma de viver” 6 .
3

Bivar (2007, p. 89) vai chamar essa sedição dentro do próprio movimento como retomada do punk, ou, nas suas
palavras: “segundo levante punk”.
4
Filipetas cuja função é divulgar shows, eventos e bandas, entre outros.
5
Fanzine é a junção das palavras fan com magazine. É uma espécie de revista feita pelo fã e para o fã, como nos conta
Bivar (2007). São publicações geralmente feitas em xerox, com pequenas tiragens. Seu conteúdo varia bastante, mas
geralmente busca-se a divulgação de bandas, shows, cultura punk e política entre outras questões. O fanzine procura
socializar ideias, propostas, experiências, estabelecer contatos; enﬁm, é um tipo de imprensa alternativa no interior
do movimento punk (OLIVEIRA, 2006).
6
Fala é de um anarco-punk integrante da banda boliviana Escatofagia entrevistado no fanzine Abdução Extrema.
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Notoriamente toda essa evolução no interior mesmo do movimento é marcada cada vez
mais pela adoção do ideário ﬁlosóﬁco-social anarquista (OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2006),
conﬁgurando, dessa forma, o que se convencionou a chamar então de Movimento Anarco-Punk.
Claramente por possuir um caráter mais propositivo, positivador, digamos, ﬁxado nessa adoção
do ideário anarquista, os punks passaram a exercitar, de modo espontâneo e informal, práticas de
7

formação de seus integrantes militantes do anarquismo (OLIVEIRA, 2003, OLIVEIRA, 2006).
De modo bastante sucinto, os punks veem no anarquismo uma forma contemporânea de combater
o autoritarismo, os preconceitos impostos, as imposições e desigualdades socias. Os punks dessa
geração ﬁzeram do anarquismo uma política de identidade para o movimento.
Atrelado a toda essa efervescência evolutiva, o queer punk e/ou queercore, comumente
falado, surge pelos idos da década de 80 no seio da cena anarquista punk, e de fato com membros
inovadores. Nasce originalmente como um movimento que dá luz aos segredos mais mal
guardados no punk, ou seja, a prevalência de gays e lésbicas no cenário (COGAN, 2008).
As inﬂuências são diversas, toda atmosfera homoerótica e andrógena dos anos setenta,
bem como as performances “genderfuck” 8 de David Bowie, New York Dolls, Igg Pop, e claro a
estética e o erotismo do punk 77. A inegável inﬂuência da estilista Vivienne Westwood,
responsável por vestir a banda Sex Pistols e estampar algumas de suas famosas camisetas com
imagens homoeróticas de Tom of Finland. Sem contar as performances de artista punk transexual
Wanyne County, e posteriormente de Pete Shelley da banda Buzzcocks. Dee Dee Ramone
destaca que nos primeiros shows do Ramones no clube CBGB's o público basicamente era
formado por drag queens que eram extremamente simpatizantes com os Ramones (RAMONE,
2004). Enﬁm, é fato que a junção do homoerotismo com o punk praticamente deﬁne o Queercore
e/ou queer punk.
Historicamente a primeira manifestação do movimento e aparição do termo queercore
(junção do termo queer com hardcore) está ligada diretamente com o surgimento do Fanzine
J.D.s (“Juvenile delinquents”), fundado por G.B. Jones e pelo cineasta Bruce LaBruce (COGAN,
2008). No início apareceu com o termo “homocore”; depois substituiu o “homo” por “queer” para
representar melhor a diversidade das pessoas envolvidas e a dissociação total com a “ortodoxia
gay” e dos punks tradicionais. O zine lançou uma espécie de contra cultura gay atrelado a forma
como os punks vêem a sociedade no geral (KIELWAGEN, 2008). O J.D.s teve oito publicações
7

Os fanzines foram de suma importância para o desenvolvimento de tais práticas, uma vez que, como defende
Oliveira (2006), eles foram fundamentais para a divulgação e discussão das ideias anarquistas no interior do
movimento.
8
Refere-se a performances que de forma proposital jogam e embaralham com identidades, papeis e
personiﬁcações tradicionais de gênero colocando que questão suas ambivalências e instabilidades (SEDGWICK,
2007).
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importante no que se refere ao surgimento do queer punk foi o lançamento feito pelos editores do
J.D.s de uma compilação em tape (cassete) com os nomes mais expoentes do Queercore da época
como: Nikki Parasite, Bomb, The Apostles, Academy 23, No Brain Cells entre outras.
Essa gama de acontecimentos vai inﬂuenciar vários artistas da época que vão simpatizar
com a estética queer punk DIY e adotá-la em seus trabalhos. Com isso, a extensão vai muito além
da música e segue para a literatura, para o cinema, para a pintura, para a arte underground em
geral.
Hoje, visto muito mais que um movimento musical, o queer punk é considerado um
movimento cultural e social (JÚNIOR, 2010). Pesado e sujo, como o hardcore punk, ele é
militante, ele protesta, ele grita. Demonstra todo seu descontentamento com a padronização da
sociedade, inclusive com a comunidade gay. Exploram temas como preconceito, identidade
sexual e de gênero, liberdade individual, consumismo, anarquismo (KIELWAGEN, 2008).
Critica fortemente e nega o sistema de gênero tido como imposição social heteronormativa
(JUNIOR, 2010). O queer punk procura “ocupar” um espaço político de vida prática singular na
contemporaneidade. O estilo de vida segue atrelado a um conjunto de práticas especíﬁcas de
ações diferenciadas dos modelos impostos de identidade sexual e de gênero entre outras posições
práticas de vivência social como se pode reﬂetir a seguir.
Constituído basicamente de gays, lesbicas, bissexuais, héteros, transgêneros,
sadomassoquistas 9 etc., destacadamente buscam um estilo de vida underground essencialmente
anárquico como os anarco-punks. Ora, sabe-se que esses se colocam diretamente contra o
capitalismo e a lógica do mercado, e o queer punk não é diferente. Ele nasceu fora dos sistemas
comerciais de modo que os fanzines foram sua arma pedagógica para seu desenvolvimento,
criando assim, como diz Kielwagem (2008), uma cena underground contracultural ao
movimento gay. Seus membros, sem dúvida, preferiram se afastar das rodas gays e lésbicas da
época.
No geral, esteticamente carregam um visual agressivo se afastando de estereótipos
normalmente associados aos homossexuais, como delicadeza, fraqueza, predileção por músicas
alegres e dançantes, ou o culto exagerado ao corpo, à juventude e à beleza, muitas vezes impostas
pelo mercado (KIELWAGEN, 2008). São muito frequentes suas críticas a questões de consumo,
popularização do Pink money 10. Sentem certa desconﬁança diante de mega eventos como parada
9

Bem pensado que um punk gay não é necessariamente um queer punk e vice-versa. Queer é a contestação dos padrões
sexuais e estilo de vida. Seria bastante contraditório pensar desta forma, uma vez que o queer busca desconstruir de
forma geral uma ontologia social (MISKOLCI, 2009). Os estudos queer “sublinham a centralidade dos mecanismos
sociais relacionados à operação do binarismo hetero/homossexual para a organização da vida social contemporânea,
dando mais atenção crítica a uma política do conhecimento e da diferença”. (MISKOLCI, 2009, p. 5).
10
Refere-se ao poder e/ou potencial ﬁnanceiro de compra da comunidade GLBT. Como o público GLBT geralmente
não costuma ter ﬁlhos, tendem a ter menos despesas e um poder aquisitivo maior, digamos. Com isso, de olho nesses
consumidores, empresas de vários segmentos como Calvin Klein, Ford, Diesel entre outra vem lançando campanhas
milionárias direcionadas a esse público (KIELWAGEM, 2008).
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gay em São Paulo, por exemplo, pois percebem que o evento tem perdido sua função política
original e se transformado em uma grande festa comercial (KIELWAGEN, 2008).
Seus membros questionam certas segregações existentes entre os sexos que imperam na
comunidade GLBT. Vejamos essas questões sendo discutidas na citação abaixo retirada do Zine
Incognito: pós identidade queer:
Inicialmente lamentamos e denunciamos, as tendências identitárias separatistas de
grupos GLBT etc. que excluíam cada vez mais seus próprios “marginais”
(bissexuais, transexuais, travestis, heterossexuais, não conformistas, homens
femininos, mulheres masculinas, etc.). Os iniciantes das movimentações queer
quiseram em conseqüência, estender o mais amplamente possível a contestação das
normas sexuais dominantes e incluir neste combate toda pessoa ostracisada em
razão de sua dissidência identitária ou sexual. O queer compreende, portanto,
r e j e i t a r d i r e t a m e n t e a s i d e n t i d a d e s d i c o t ô m i c a s h o m e m / m u l h e r,
masculino/feminino, hetero/homo. Nós reatamos assim com a primeira vaga do
movimento gay norte-americano (ﬁm dos anos sessenta e inicio dos anos setenta), e
queríamos bem mais fazer eclodir as identidades graças à uma real liberação da
sexualidade do que reconduz as divisões tradicionais (ALTAMAR, 2008, p. 13) .

Percebe-se que isso se justiﬁca pelo confronto dos queer punks contra as idéias
organizadas por instituições conservadoras, como é o caso de feministas, gays e lésbicas
ortodoxos. “Os gays e lésbicas da corrente integralista, por exemplo, nos veem, com frequência,
com maus olhos como “delinquentes”, “em cima do muro” ou “indeciso” (ALTAMAR, 2008, p.
14).

Além dessas questões problematizadas são inegáveis as fortes críticas às políticas de
integração gay11 e ao próprio movimento punk em geral.
Muitos são adeptos do vegetarianismo ou veganismo12, que está ligado a uma preocupação
política ambiental, ecologia e, sobretudo, por uma luta pela pró-libertação animal, ou seja, pelo
ﬁm da distinção moral e legal entre seres-humanos e não-humanos, pelo ﬁm da condição animal
como propriedade. Alguns de seus membros, como os anarco-punks são conhecidos por viverem
em squats 13 ou comunidades alternativas nas quais buscam experimentar subjetividades
libertárias de vivências individuais e coletivas14 .
11

Essas políticas de integração gay estão muito ligadas à obtenção de igualdade de direitos que contribuem para uma
possível normalização dos gays e lésbicas na cultura heterossexual dominante, como o casamento, adoção e
transmissão do patrimônio, monogamia entre outras (PRECIADO, 2011).
12
Para uma discussão sobre o veganismo como estética da existência cf. Linhares (2009).
13
Squats são casas ou prédios abandonados, deteriorados, de propriedade pública ou privada, onde pessoas, os
chamados ocupas, buscam reabilitar esses imóveis para construção de um novo espaço dedicado tanto à área de
moradia quanto à construção de um local alternativo para educação, cultura e lazer (GALLO, 2008; LIMA, 2009). O
movimento squat ou squatter nasceu na Europa durante a década de 1960 dentro do contexto contracultural.
14
Vale destacar que esse tipo de habitação vivenciado pelos anarco-punks em geral, “apresentam-se como formas de
ressocialização possível em substituição às formas de convivência impostas pelo capitalismo” (GALLO, 2008, p.
757). O squat é um tipo de habitação que não está centrada na família burguesa tradicional. As relações afetivas
podem não ser monogâmicas ou exclusivamente heterossexuais, bem como as divisões das tarefas domésticas e
outras necessárias à comunidade não obedecem ao padrão sexual (GALLO, idem).
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Enﬁm, são essas curiosas vivências políticas experimentadas por esses sujeitos na esfera
das relações sociais normalizadoras que, a meu ver, merecem ser problematizadas em termos de
resistência políticas como veremos mais adiante.

Foucault e a estética da existência
Foucault (1991) nos ensinou que as práticas de sujeição, como as disciplinares, as de
dominação, tornaram-se historicamente uma marca no que se refere à construção dos sujeitos. Na
modernidade, nosso corpo passou a ser usualmente objeto de relações de poder/saber que buscam
produzir corpos submissos, dóceis e adestrados em função de um poder que nos captura, que
pretende nos controlar cotidianamente. As relações de poder nos conduz, nos molda, nos fabrica –
nossas ações, nossos comportamentos, nossa sexualidade etc. O poder é exercido a partir de
inúmeros pontos, pois é circular, é difuso, é imóvel, “está em toda parte; não por que englobe tudo
e sim por que provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 2009, p. 103). Diz Deleuze (2006) que
as relações de poder estão presentes em todos os lugares onde existam “singularidades, ainda que
minúsculas, relações de forças como discussões de vizinhos, brigas de pais e crianças,
desentendimentos de casais, excessos alcoólicos e sexuais, rixas públicas – tantas – paixões
secretas” (p. 38). Por meio dessas relações de forças, governamos os outros e a nós mesmos,
assim vamos nos constituindo como sujeitos.
No entanto, na chamada última fase da obra de Foucault 15, ou o terceiro eixo da ontologia
foucaultiana, percebe-se uma inquietação do ﬁlósofo com relação a essas questões. Ou seja, é
justamente nessa fase que o ﬁlosofo passou a problematizar práticas de liberdade e voltar menos a
descrever o funcionamento do poder na modernidade (WAIN, 2008). Vejamos que, em seu curso
no Collège de France entre 1981 e 1982, denominado então de A Hermenêutica do Sujeito
(FOUCAULT, 2006a), o ﬁlósofo problematiza que é fundamental, como estratégia política,
superar a deﬁciência central das subjetividades hegemônicas, ou seja, das subjetividades que são
impostas ao indivíduo. Foucault, nesse curso, faz um retorno aos gregos, ele volta na noção da
ética na Antiguidade Clássica, como construção de si, como cuidado de si. O ﬁlósofo, de fato,
buscou fazer uma história da subjetividade; porém, mais do que isso, ele procurou “traçar um
diagnóstico do nosso presente, para pensar formas de ação no presente” (GALLO, 2006, p. 628).
Aqui, chegamos, então, em algo fundamental. A meu ver, esse retorno de Foucault aos gregos, do
qual falo, nos ajuda a (re)pensar questões relevantes em termos de subjetividades na
contemporaneidade, sobretudo no que se refere a práticas mais autônomas dos indivíduos.
15

Pode-se dividir a obra de Foucault em três fases: arqueológica, genealógica e ética (Veiga-Neto, 2007).
- 231 -

16

I EDS UFSJ 2015

Vejamos que o ﬁlósofo concebe ética do cuidado de si como uma forma de resistência ao
poder e localiza esse objetivo na busca, na prática de diferentes formas de subjetividades. Como
ele mesmo aﬁrmou: “não há outro ponto, primeiro e último, de resistência ao poder político senão
na relação de si para consigo” (FOUCAULT, 2006a, p. 306).
À luz dessas questões, penso que o último Foucault propõe uma importante
potencialidade em termos de não-passividade do corpo na contemporaneidade. Resistir ao
sequestro da nossa vida, do nosso corpo pelo poder, passa a ser criar novas formas de vida em
meio às relações postas, passa a ser contestar os sistemas hegemônicos das subjetividades em
nossa sociedade. Branco (2000) nos ajuda a entender, com Foucault, que o campo das lutas de
resistências passa a ser aquelas que levantam as questões sobre o estatuto do indivíduo, isto é, as
lutas pela individuação. Um desaﬁo ético-político, que se coloca para nós hoje, não é procurar
libertar o indivíduo do Estado e de suas instituições, e, sim, nos libertar, libertar-nos do Estado e
das suas formas de subjetivação (BRANCO, 2000; ORTEGA, 1999). Dessa maneira, é preciso
promover diferentes formas de subjetividades, elaborar formas de vidas mais autônomas em
meio a “sistemas sociopolíticos que trabalham incessantemente para submeter as subjetividades
às práticas divisórias, disciplinares, individualizantes, normalizadoras” (BRANCO 2000, p.
319). Algo que se coloca a priori é lutar contra os aparatos, as técnicas, os procedimentos
desenvolvidos para conhecer, dirigir, controlar a vida das pessoas, seus estilos de existências,
seus comportamentos, suas maneiras de pensar, de sentir; em suma, travar afrontamentos,
resistências aos excessos do poder.
Essa reﬂexão foucaultiana sobre os modos de subjetivação antigos e contemporâneos
mostra que deveríamos atualizar uma constituição de si estranha às subjetividades impostas, isto
é, o indivíduo deve procurar ser autor de sua própria subjetividade (PRADEAU, 2004). Com isso,
o ﬁlósofo está chamando atenção para a prática de uma ética individual que busque lutar
constantemente contra o assujeitamento; uma ética como cuidado de si, que é a criação de uma
forma de existência, de uma ética como estética da existência (VILELA, 2006). Esse cuidado de
si, problematizado por Foucault, consiste em dar à vida uma forma bela, uma arte de viver. E viver
a vida como uma obra bela constitui-se, antes de tudo, em dar uma forma libertária, criativa,
autônoma à própria existência. A ética foucaultiana diz respeito mesmo a uma constante prática
de liberdade, pois a liberdade é uma condição ontológica da ética no pensamento foucaultiano. É,
como ele mesmo diz: “o que é a ética senão a prática da liberdade, a prática reﬂetida da
liberdade?” (FOUCAULT, 2006b, p. 267).
O queer-punk e a arte da resistência
Tomando tais questões, tanto das vivências políticas do queer punk, quanto das reﬂexões
foucaultianas sobre a ética como arte de viver, o que me parece fundamentalmente signiﬁcativo
nisso tudo é pensar nas possíveis problematizações entre esse movimento e essa desconcertante
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relação política da subjetividade da qual fala Foucault. Ora, de fato percebe-se uma intrigante
relação entre esse movimento, o queer punk bem colocado, e a introdução de novas formas de
constituição de si mesmo como sujeitos éticos.
Percebo que esses indivíduos promovem práticas que negam os padrões vigentes no que
se refere à identidade sexual e de gênero entres outras práticas, como os modos de pensar o
espaço, o comportamento, a educação, o sujeito, enﬁm, a própria existência de si e do outro.
Assim, o estilo de vida anárquico do queer punk propõe uma desconstrução de valores universais
impostos, construindo uma relação diferenciada de existência, de subjetividades, em suma,
modos de vidas resistentes, estéticas da existência, artes de viver. O modo de vida dos queerpunks, pela sua radicalidade anárquica, incomoda, agride, abala subjetividades conservadoras;
sua música e seu estilo de vida contestam padrões impostos16.
Preciado em entrevista a Jesús destaca que deveríamos considera o queer como “una
forma de resistencia a la americanización blanca, straight-gay y colonial del mundo”
(CARRILLO, 2007, p. 400). Para Spargo (2006, p. 36) o queer esta “perpetuamente em confronto
com o normal, a norma, seja ela a heterossexualidade dominante ou identidade gay/lésbica”.
Queer é deﬁnitivamente excêntrico, a-normal, sua performance por si só se conﬁgura como um
processo de resistência às práticas opressivas e reguladoras (SPARGO, 2006). Nesse contexto é
muito clara essa simbiose entre o punk e o queer, pois os punks tem ideias “similares como, por
exemplo, a aparência por vezes ambígua, ofensiva ou provocante que nós também muitas vezes
temos, e de instaurar uma nova cultura, similar a múltiplas diversidades, de onde vem o conceito
de uma ação queer emergente” (ALTAMAR, 2008, p. 13, grifos do autor).
Dialogando com Louro (2013, p. 49), penso que o queer punk, como a própria teoria
queer, porém de forma mais prática e radical de vivência, permite “pensar a ambiguidade, a
multiplicidade, a ﬂuidez das identidades” e “sugere novas formas de pensar a cultura, o
conhecimento, o poder, a educação”. Portanto, matem uma forma de resistência aos regimes de
normalidade sociais como ressalta Miskolci (2009), buscando com isso experimentar novas
forças de subjetivação de si mesmo de do outro.
Os anarco-queer-punks, de fato, experimentam, a partir de suas ações de vivências, de
suas práticas políticas, espaços heterotópicos 17 de liberdades, as quais se conﬁguram como
formas de vida resistentes, como arte de viver. Mediante contraposicionamentos de vivências
16

É interessante notar que Preciado tem chamado atenção para os movimentos anarco-okupas-queer como uma
eﬁcaz força de resistência cultural na contemporaneidade (CARILLO, 2007).
17
Os espaços heterotópicos seriam formas de organização mais autônomas, não-centralizadas e que não necessitam
precisamente de um sistema comum para serem válidas. Trata-se, penso, de uma forma de insurreição contra a
centralização do poder. Há nesses espaços conﬁgurações de forças não-burocratas com bases menos rígidas e
hierarquizadas que escapam, de certa forma, a normas, a regras em geral, àquilo que é imposto aos indivíduos. As
heterotopias seriam espaços concretos, reais, utopias realizadas (FOUCAULT, 2010).
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sociais que resultam no estabelecimento de hierarquias e subalternizações de identidade sexual e
de gênero, de cultura, de espaços de vivências eles trazem para o campo da política uma ética
como resistência cotidiana, produzindo, com isso, formas plurais de subjetivação, de se
produzirem como sujeitos. A estética queer punk rompe com padrões estéticos predeterminados,
com a massiﬁcação e comercialização da cultura, com o binarismo hetero/homossexual etc,
assumindo, dessa forma, uma expressiva posição no mundo diferenciada de normas dominantes.
Há de fato algo curioso nos modos de vida desses sujeitos que diretamente confrontam as normas
sociais estabelecidas.
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Relações de Gênero no Magistério: reﬂexões sobre a feminização da docência
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RESUMO
O presente artigo trata da feminização do magistério que incomoda pelo fato da docência,
principalmente para crianças menores, remeter a uma espécie de dom ou, segundo ARCE (2001),
um mito de educadora nata baseado na condição de mãe/mulher, desvalorizando tanto identidade
pedagógica quanto a ﬁgura feminina. Após levantamento no banco de dados da CAPES e no site
Sciello busquei estudos que tinham como foco a ação do professor homem no magistério. A
pesquisa apresenta um breve histórico da proﬁssão docente e uma análise dessas pesquisas atuais
com personagens de um cotidiano da feminizado.
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INTRODUÇÃO
Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso na graduação de pedagogia da
Universidade Federal de São João del-Rei, e apresenta uma análise da das pesquisas atuais que
abordam a ação do homem no magistério com enfoque da atuação na educação infantil.
Através de um levantamento no banco de dados da CAPES e no site Sciello encontrei pesquisas
que tinham como foco de estudo o professor homem no ambiente escolar, onde a presença
feminina é predominante, como critério, escolhi estudos de pesquisadores homens que por algum
momento haviam passado pela sala de aula.
As pesquisas são dos autores José Eldimar de Souza, Ceara, 2011, Joaquim Ramos, 2012, Belo
Horizonte e Thomaz Spartacus Martins Fonseca,2011, Juiz de Fora – MG. Os estudos são
dissertações de mestrado defendidas na Universidade Federal do Ceara, Universidade Federal de
Minas Gerais e Universidade Federal de Juiz de Fora, respectivamente, trazendo dados e
informações 1 para reﬂexão dos efeitos da Feminização que apontam para identidade pedagógica.
A tabela abaixo apresenta como serão identiﬁcado no decorrer do texto.

Pesquisa

Autor

Identificação

de Por acaso existem homens Pesquisador 1
professores de educação
infantil?: Um estudo de casos
múltiplos em representações
sociais

Pesquisa A

Um
estudo
sobre
os Pesquisador 2
professores
homens
da
educação infantil e as
relações de gênero na rede
municipal de belo horizonte
– m.g

Pesquisa B

Thomaz Spartacus Martins Quem é o Professor Homem Pesquisador 3
dos Anos Iniciais? Discursos,
Fonseca,2011
representações e relações de
gênero

Pesquisa C

José

Eldimar

Souza,2011

Joaquim Ramos,2012

A feminização não trata somente do grande número de mulheres na carreira docente, o conceito
trata os traços atribuídos ao feminino arragaido ao magistério.
1

Os fragmentos das pesquisas analisadas, serão apresentados ao longo do texto em itálico, com fonte Time New
Romam 12, espaço simples seguida da identiﬁcação da pesquisa.
- 237 -

I EDS UFSJ 2015

A feminização da docência pode ser compreendida não apenas como
crescimento numérico das mulheres empregadas como professoras, mas
também, como estabelecimento de características de gênero feminino [...] em
que a transmissão de saberes se subordina a um desenvolvimento harmonioso de
personalidade integrais, através de uma disciplina obtida pela persuasão e amor,
mais que pela razão e a autoridade; quanto mais o trabalho docente com crianças
é idealizado como não-intelectual, enfatizando suas dimensões relacional e
afetiva, mais se aproximam as imagens da escola primária e seu trabalho
docente das características tidas como femininas. (CARVALHO, 1999,71)

A concepção do magistério como proﬁssão feminina, é um incomodo sentido muitas vezes no
discurso condicionado de pessoas que vivem sob a concepção de educação está relacionada
apenas ao caráter do cuidado e remete o trabalho com crianças às atividades extradomiciliares,
sendo comum o pensamento que alia a educação à vocação, como se não houvesse uma formação
acadêmica por traz do trabalho docente.
Analise das pesquisas compartilha do pensamento de Louro (1997), no qual os gêneros se
constroem no âmbito social e se os estudos priorizam a analise sobre as mulheres, a uma
tendência a se referir mais explicitamente ao homem, buscando cotextualizar o que se supõe
sobre gênero, evitando informações generalizadas de ambos os sexos “a ótica está dirigida para
um processo, para uma construção, e não para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir
que se pense de modo plural” (LOURO,1997,p.23)
Breve histórico da carreira docente no Brasil
Antes das atribuições das pesquisas atuais, é necessária uma visão da historia da educação no
Brasil, a partir da chegada dos jesuítas em que, segundo Leal apud Monteiro e Pinheiro (2008),
eles representavam a educação em todos os níveis, eram os padres responsáveis pela
alfabetização dos índios e de outros segmentos da colônia.
As mulheres eram exclusas do processo educacional, uma vez que a escola era destinada a
civilização nativa e a formação da elite branca masculina, a educação feminina quando acontecia
passava pela catequese. Segundo Stamatto (2012), a ocupação feminina se dava nos afazeres
domésticos cantos e orações dentro do controle de pais e maridos.
A permissão para as meninas frequentarem a escola vem com a lei de 15 de outubro de 1827, que
deﬁne, em seu artigo 1º, que as escolas de primeiras letras deveriam ensinar os meninos a leitura, a
escrita, as quatro operações básicas e as noções gerais de geometria enquanto as meninas
aprenderiam a costurar bordar, cozinhar.
A lei democratiza o ensino, o tornando teoricamente publico e gratuito o que torna necessário a
formação de professoras, segundo Catani (1997) para que a escolarização democratizasse era
preciso que o professor custasse pouco, o homem optou por outros espaços uma vez que estava
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ciente de seu preço, logo, o discurso de que o saber não era tudo nem o principal, foi dirigido às
mulheres exaltando qualidades como abnegação, dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício
e pouca remuneração.
É nessa abertura que, segundo Arce (2001), começa a desvalorização do magistério, a partir da
"qualiﬁcação" da mulher num falso discurso de igualdade de gênero, limitando as habilidades
proﬁssionais ao comportamento moral e emocional dado como dom. Assim, restringindo-a pelo
fato de ser mulher e poder gerar a “vida”.
A educação carrega o carma histórico, com o corpo docente dominado por mulheres, uma vez que
a sociedade se organizou sob a concepção de que a mulher teria mais habilidade para lidar com as
crianças, que acontece desde as brincadeiras que segregam meninos e meninas até as políticas
públicas como, por exemplo, a licença maternidade que garante o mínimo de quatro meses de
licença para as mães no pós-parto e aos pais cinco dias para resolução de ﬁns legais. O que
desestimula a participação dos pais reforçando a ideia de que a maternidade é um destino
feminino sendo o cuidado uma habilidade natural das mulheres. (Galiza, Fontoura e Pinheiro,
2009)
Representação do professor
Na educação, especialmente na Educação Infantil, tratamos do binômio indissociável educar e
cuidar. Essa primeira instância da educação básica traz especiﬁcidades. É o momento de
desenvolvimento e formação da criança. O educar vai tratar das questões cognitivas e motoras da
criança de modo com que esta viva a experiências e interaja com mundo via a mediação do
professor (a). O cuidar esta inerente ao processo de educar, a criança pequena exige uma carga de
atenção maior, e já é um fato que a criança se desenvolve com melhor desempenho mediante a um
bom relacionamento afetivo.
Como socialmente as questões relacionadas ao afetivo são geralmente atribuídas às mulheres, são
elas as responsáveis pela docência das crianças menores de acordo com senso escolar de 2009, as
mulheres representam 97% da docência na educação infantil e 81,5% no magistério da Educação
Básica.
A educação infantil é um segmento que sofre a desvalorização, é tratada como uma extensão de
casa ao ponto da professora ser chamada de “tia” o que Freire (1997) diz ser uma “armadilha
ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da professora o que se tenta é
amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais” (1997, p. 25)
A educação infantil acontece em um contexto assistencialista, durante período de
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industrialização brasileira, no qual as mulheres saem para o mercado de trabalho e precisam de
um lugar onde as crianças pudessem ser cuidadas durante a jornada de trabalho. A própria
concepção de creche como ambiente de deposito infantil, onde só se “brinca” por si, só
desvaloriza o trabalho de educador e contribui para o discurso sexista, tendo como protagonista a
mulher, “que nasceu para isso”.
Atualmente, na educação infantil temos leis que reconhecem a criança como sujeito produtor de
cultura, bem como o direito a educação, não deixando de assistir o direito da mulher/ mãe de
trabalhar, em contrapartida convivemos com a preservação de certos conceitos quando se trata da
educação infantil ou dos anos iniciais da educação básica. Não se acredita que um homem seja
capaz de trabalhar com educação de crianças por não ter as habilidades femininas.
As pesquisas analisadas apontam para cenário de descriminação onde professor homem tem seu
proﬁssionalismo questionado pelo fato de ser homem, a primeira reação e de estranhamento, que
mais tarde se acaba em por desconstruir diante da prova de competência. Como visto na fala do
próprio pesquisador que ao ouvir seus sujeitos de pesquisas, lembra se de sua própria trajetória
enquanto professor.
Cada vez que ouvia as histórias de vida de J. e G., cada vez que conversava com as professoras e gestoras
que trabalham com eles, eu ouvia parte da minha própria história. Por vezes ao conversar com eles, me
sentia um pouco J. ou um pouco G.. Lembrava de quando eu chegava em uma escola para assumir turmas
dos anos iniciais e via questionada a minha competência, a minha paciência e até mesmo minha vocação.
Questionamentos estes que se transformavam, durante o ano letivo, em discursos que demonstravam a
surpresa destas professoras e da comunidade que elogiavam o bom andamento do trabalho, a minha
dedicação e o meu carinho com as crianças. (Fragmento da pesquisa C)

Louro (1997), aﬁrma que, as concepções que se criam de professoras e professores dizem algo
sobre esses sujeitos, apresentam suas características e praticas,permitindo aﬁrmar se estes se
encaixam a determinado grupo. Sendo assim nesse caso algumas representações fazem sentido
outras derivam de concepções ultrapassadas ou da falta de informação.
O professor ser visto como sujeito sensível, capaz de demonstrar carinho e afeto pode se
considerar uma representação ﬁdedigna, que independe do gênero, uma vez que a amorosidade2 é
fundamental para prática pedagógica. Entretanto dizer que o trabalho com crianças e trabalho de
mulher, que homem não serve para esse tipo de ocupação não condiz com o real objetivo da
educação primária, além de reforçar o discurso machista em que as mulheres estão prédeterminadas. Subestimando tanto carreira docente, quanto a mulher.
2
O ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa da libertação. Mas este compromisso, porque
amoroso, é dialógico (...). Como ato de valentia, não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser pretexto de
manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor. Somente com a supressão da
situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se
não amo os homens, não me possível o diálogo.”
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 32 edição. São Paulo, 2002, p.80,
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Desconﬁanças e desaﬁos no cotidiano escolar do professor homem no magistério
O ingresso do homem no magistério tem questões que vão além da dúvida quanto sua prática, a
ﬁgura masculina é ligada a propensão de crimes sexuais, fazendo que o professor limite suas
ações como exempliﬁca o pesquisar B que transcreve uma de suas entrevistas.
Segundo ele, o apego e o afeto das crianças com o professor ganha contornos que misturam o
proﬁssional com o familiar. Entretanto, por não ter parentesco consanguíneo com as crianças, o
momento do banho e da troca de fraldas representava para ele um dos maiores desaﬁos no
cotidiano do trabalho. Isso o incomodava muito, pois, antes mesmo de ingressar na educação
infantil já trazia certa resistência às questões relacionadas ao cuidado de crianças pequenas:
“eu não me enxergava tirando a roupa de uma criança, principalmente das meninas”, destacou.
(fragmento pesquisa B)
Esse professor abandonou sua função de professor apoio com as crianças menores, se mostrando
inseguro diante a manipulação do corpo das crianças, evento comum na trajetória dos professores
homens, que são remaneados para outros setores ou para turmas de crianças maiores uma defesa
da escola e /ou do professor mediante as desconﬁanças na ﬁgura masculina. Na pesquisa C, a uma
situação semelhante, o professor homem se disciplina para não haver duvida sobre a sua
idonealidade.
Quando um aluno vem me abraçar, eu imediatamente abaixo para ﬁcar na sua altura e não deixar
a genitália encostar em seu corpo” (Fragmento pesquisa C)

O Pesquisador A, que investiga as representações sociais do professor homem aﬁrma ser normal
as desconﬁanças da comunidade externa e reação dos professores em razão dos crescentes
noticias vinculadas a mídia de casos de pedoﬁlia protagonizado por homens

ele mesmo

vivenciou a experiência de estranhamento quando assumiu uma turma de educação infantil
Pude evidenciar isso (o estranhamento) também na prática quando assumi uma turma de préescola da Rede Municipal de Pacatuba, onde fui aprovado em 2009 em concurso público
para professor de educação infantil. Convivi com o olhar espantado do/as funcionário/as da
escola e dos pais e mães das crianças. Algumas mães questionaram a diretora sobre quem
levaria a sua ﬁlha ao banheiro. ( Fragmento pesquisa A)
A hora de levar as crianças no banheiro ou trocar fraldas e roupas é um momento crucial para
alguns professores homens, insegurança, medo, prevenção, desconforto são alguns dos
sentimentos. Alguns aﬁrmam não realizar tais ações sem testemunhas, na pesquisa B uma mãe
ressalta que nem o marido leva a ﬁlha no banheiro e implora para diretora para evitar que o
professor o faça.
É possível notar nesse episodio que a questão vai além da sala de aula, a não participação dos pais
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na criação dos ﬁlhos deixando por conta da mãe as responsabilidades educação dos ﬁlhos,
sugerindo de onde vem parte das desconﬁanças quanto à ação do homem enquanto professor de
crianças pequenas.
No século XVIIII, acreditava se na capacidade moral das mulheres, essas crenças perduram até
hoje nessas demonstrações de supervalorização da ﬁgura moral feminina ligada sempre as
“habilidades naturais da mulher” e uma desconﬁança na ﬁgura masculina pautada na cultura
machista no qual o homem representa agressividade, dominação nas relações de poder e de
produção, não sendo aceitável socialmente que o homem trabalhe com crianças, como aﬁrma
Carvalho.
Predomina uma visão maternal e feminina na docência no
curso primário, colocando em relevo os aspectos formadores,
relacionais, psicológicos, intuitivos e emocionais da
proﬁssão, frente aqueles aspectos socialmente identiﬁcados
com a masculinidade, tais como a racionalidade, a
impessoalidade, o proﬁssionalismo, a técnica e o
conhecimento cientiﬁcam.(CARVALHO,1998,P.5)

A não aceitação do homem como capaz de educar e cuidar reforça o caráter machista e patriarcal
da sociedade onde a mulher ainda é vista como ser responsável pela criação dos ﬁlhos e logo está
apta a docência, ainda que exista a formação superior, ainda se estiguimatiza o magistério como
proﬁssão feminina deﬁnindo-a como atividade extradomiciliar.
À medida que se desconﬁa do proﬁssionalismo do professor homem em questionado, surge
hipóteses sobre a sexualidade, do professor. Porque um homem estaria em espaço marcadamente
feminino se não fosse efeminado? É mais cômodo acreditar que o homem esteja mais perto do
feminino. Coloca- ló como homossexual é o escape para uma espécie de conﬁança ao mesmo
tempo de descriminação, feminizando o homem de forma a capacita-lo para o trabalho com
crianças, aprisionando em seus próprios corpos.
Eu falei com uma amiga que trabalhava no turno de Natan: ele é muito habilidoso com arte. Ele desenha
muito bem. Você tem certeza que ele não é gay? Um cara na educação infantil, que desenha, faz esse tanto
de coisa, só pode ser gay (fragmento pesquisa B).
Se o cara for gay, a gente não pode julgar ele não.seria até bom que esse professor
fosse gay, aí acho que todos iam aceitar ele melhor (fragmento pesquisa B).
Quando a gente está comentando em outros espaços da presença de um homem na UMEI, já ouvi o
seguinte: é viado é bicha, né? Porque culturalmente é a mulher quem trabalha com criança,
principalmente na educação infantil (fragmento pesquisa B)

Quando questionados pelo pesquisador 2 sobre a orientação sexual um dos professores não
parece se incomodar com a questão,
Ao ser indagado sobre sua identidade sexual ele simplesmente responde “ainda não”. Disse ter
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aprendido com uma professora da UFMG, no LASEB, que “a gente não é homem, nem é mulher;
a gente está homem e está mulher”. (Fragmento da pesquisa B)
Enquanto outro, responde ao mesmo pesquisador com uma fala mais radical, que demonstra o
caráter machista, dominador, num tom que evidencia a necessidade de provar sua
“masculinidade”.
Só faltou uma professora desejar ﬁcar comigo para ter provas da minha “masculinidade” e
completou “eu não iria achar ruim,mas isso ainda não ocorreu. (Fragmento da pesquisa B)
Silva (2006) aponta para uma crise da masculinidade e faz referência ao movimento feminista do
ﬁnal da década de 60 como um dos apoios a feminização do masculino com uma maior
visibilidade para homo e bissexuais, travestis ... dando uma pluralidade na representação do
masculino, no entanto o conceito predominante e o da masculinidade homôgenica, que é o que
vemos aqui ainda há uma preocupação em si mostrar “homem”
O conceito de masculinidade hegemônica está calcado nos modelos tradicionais
e dos predicativos da personalidade do homem, qual seja, machista, viril e
heterossexual, do mesmo modo em que este deve apresentar distanciamento
emocional, agressividade e comportamento de risco no seu dia a dia, ou seja, um
homem bem mais próximo dos modelos do cavaleiro medieval, do guerreiro
oitocentista e dos grandes soldados, ao passo que os novos modelos de
masculinidade têm colocado em evidência uma preocupação quanto à
redeﬁnição do papel de pai, marido, amante, trabalhador e cidadão.
(SILVA,2006,P.121)

Para Louro (1997), o sentido dos corpos se da no âmbito social, a sexualidade seria uma
convenção que parte de muitos discursos, discursos que produzem “verdades” e normatizam logo
a produção da heterossexualidade e seguida pela rejeição da homossexualidade, muitas vezes
resulta em homofobia. Explicita ou velada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A feminização do magistério começa num contexto no qual considero repreensível, pois o
processo ocorre sobre a pressão machista, submetendo à educação a condição da mulher/mãe
desvalorizando tal ﬁgura, portanto, é relevante dizer que o ingresso do homem no magistério não
vai resolver os problemas de desvalorização da classe.
As reﬂexões tem a preocupação de mostrar as relações de gênero num ambiente dominado por
uma cultura pré-determinada que exclui o diferente. A presença do homem como educador
contribui para enfraquecimento do sexismo a permite que a criança conviva com a diversidade e
equidade de gênero na sua primeira experiência de socialização.
O ideal seria que identidade pedagógica, e todos outros segmentos, estivessem livres das
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imposições de gênero como Silva (2006) sugere, o respeito a liberdade identitária e a crença
naquilo que podemos ser como solução para o encontro de nossas singularidades.
Reconheço a diﬁculdade de adaptação tanto do professor tanto da comunidade escolar
principalmente da comunidade externa que tem a diﬁculdade de desatrelar a docência da
maternidade, entretanto, se faz necessário essa desconstrução. A educação independe gênero e a
escola tem, ou deveria ter, a função social de inclusão e interação sendo incoerente a
discriminação de onde deveria vir o exemplo.
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RESUMO


A identidade do indivíduo é ﬁxada originalmente no momento de seu nascimento. Neste

momento, faz-se o registro público dos principais elementos pessoais, com vistas à
deﬁnitividade. Mas existem hipóteses que legitimam o pedido de retiﬁcação registral posterior. É
o caso da pessoa transexual, que não se identiﬁcando com sua designação registral, objetiva
adequar nome e sexo à sua real autopercepção psicossocial. Trata-se de matéria polêmica que
vem sendo enfrentada pelos tribunais brasileiros à míngua de legislação especíﬁca a respeito.
Entre avanços e retrocessos jurisprudenciais, ﬁgura uma corrente majoritária que entende pela
obrigatoriedade de prévia cirurgia transgenitalizante para autorizar a retiﬁcação registral da
indicação de nome e sexo da pessoa transexual. A crítica deste posicionamento é o objetivo
central do presente trabalho. Constatou-se que (I) nome e sexo desempenham papel essencial na
formação pessoal e por isso demandam especial tutela jurídica; (II) a plural realidade humana é
incompatível com uma redução da identidade sexual ao simplista critério anatômico; (III) a
adequação de registro é crucial para a plena realização humana da pessoa transexual, efetivando o
direito fundamental à identidade; (IV) auto-identiﬁcação como transexual não se confunde
tampouco se reduz à realização de cirurgia de adequação sexual; e (V) é possível conciliar
autonomia pessoal e segurança social a partir da consideração da função psicossocial da
identidade sexual. Assim, foi possível conﬁrmar a hipótese inicial de que a exigência de prévia
operação médica para a retiﬁcação do registro civil da pessoa transexual fere o princípio da
dignidade humana e não se sustenta na conjectura atual.
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1 INTRODUÇÃO


O nascimento é um importante fato social, pelo que o sistema jurídico impõe sua anotação

no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, juntamente com uma série de características civis
consideradas relevantes. Neste momento inaugural, deﬁnem-se pela primeira vez o nome e o sexo
do indivíduo. Embora o registro aspire à eternização, não raro a complexa realidade humana
demanda revisões posteriores. É o caso da pessoa transexual, que não se identiﬁca com o gênero
originalmente atribuído.


Nome e sexo são elementos componentes da identidade pessoal e portanto de importância

primordial. Desse modo, o pedido de adequação registral por pessoa transexual enseja uma série
de questionamentos jurídico-sociais. O advento da cirurgia de adequação sexual, por sua vez,
introduziu mais um fator complicador. Nesse contexto, faz-se necessário conjugar o
desenvolvimento teórico-cientíﬁco sobre a sexualidade com a tutela jurídica dos interesses
individuais e coletivos.


Embora a temática diga respeito a direitos humano-fundamentais, não há legislação

especíﬁca a respeito, o que provoca o Poder Judiciário a exercer sua função criativa frente à
demanda por soluções. Assim, as decisões sobre a questão têm se multiplicado. Muitas destas
baseiam-se nos princípios da verdade real e da segurança jurídica para condicionar a adequação
registral à realização de prévia cirurgia transgenitalizante. A crítica a este raciocínio é o objetivo
central do presente trabalho.


A hipótese, de que o princípio da dignidade humana impede a exigência de prévia

operação médica para a retiﬁcação do registro civil da pessoa transexual, desenvolveu-se da
seguinte maneira: No segundo capítulo, apresenta-se o atual funcionamento do sistema jurídicoregistral brasileiro, situando os elementos nome e sexo neste contexto, principalmente no que diz
respeito ao caráter imanente de ambos, que justiﬁca especial proteção normativa. Em seguida, o
terceiro capítulo introduz os atuais paradigmas da sexualidade, contrapondo a concepção
pluralista a um artiﬁcial reducionismo genitalizante. O quarto capítulo, a seu turno, analisa a
situação especíﬁca da pessoa transexual em face do direito fundamental à identidade pessoal.
Estabelecida uma base teórica, o quinto capítulo trata do diagnóstico e crítica da jurisprudência
sobre o problema em comento. O desenvolvimento culmina no sexto ponto, que se debruça sobre
a possível conciliação entre autonomia particular e segurança social a partir da percepção da
função social do elemento designativo sexual, que possibilita o afastamento dos tradicionais
contra-argumentos baseados na verdade real e segurança jurídica. Por ﬁm, encerra-se o raciocínio
com algumas considerações ﬁnais no capítulo sete.
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2 NOME E SEXO NO SISTEMA JURÍDICO-REGISTRAL BRASILEIRO



O grande marco jurídico-registral brasileiro é a Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973

(Lei de Registros Públicos). Já no caput de seu primeiro artigo, o referido diploma estabelece as
suas ﬁnalidades de garantir autenticidade, segurança e eﬁcácia aos atos jurídicos 1 . A grosso
modo, pode-se dizer que o sistema registral objetiva tutelar administrativamente certos atos
particulares, na medida da relevância de suas repercussões públicas.


Em virtude de suas várias implicações, o nascimento integra o rol dessas ações “dignas de

nota”. Assim, cada recém-nascido acarreta um registro contendo uma série de informações
2

obrigatórias. Dentre tais elementos, destacam-se o sexo e o nome do registrado , formadores do
estado civil pessoal, que demandam uma análise pormenorizada.


“O nome é uma construção quase que inerente à própria pessoa, capaz de confundirem-se.

Tanto é assim que as pessoas dizem quem são dizendo seu nome” (SANCHES, 2011b, p. 426).
Marca designativa por excelência, o nome ultrapassa a vontade dos genitores para tornar-se o
identiﬁcador essencial da pessoa. Em atenção a esta importância salutar, o ordenamento jurídico
garante ao nome status de direito fundamental. Afora os variados dispositivos internacionais3 e
nacionais, ressalta-se a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que protege o
nome como direito da personalidade, em suas várias manifestações (prenome, sobrenome,
4

agnome e pseudônimo) .
Com vistas à estabilização social, a Lei de Registros Públicos estabeleceu a regra da
imutabilidade do nome. Trata-se, contudo, de preceito não absoluto, vez que a própria legislação
prevê hipóteses excepcionais de alteração do nome registrado, desde que não prejudique terceiros
e sempre mediante minucioso procedimento judicial. É o caso, por exemplo, do parágrafo único
do art. 55 da Lei n. 6.015, que impede denominações vexatórias e do § 1º do art. 1.565 do Código
1

Lei n. 6.015. Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para
autenticidade, segurança e eﬁcácia dos atos jurídicos, ﬁcam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.
2
Lei n. 6.015. Art. 54. Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: [...] 2º) o sexo do registrando; [...] 4º) o nome e
o prenome, que forem postos à criança; [...].
3
V.g. a Declaração dos Direitos da Criança da ONU, de 1959, que dispõe em seu art. 7°: “A criança será registrada
imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade
e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles”.
4
Lei n. 10.406. Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Art. 17. O
nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo
público, ainda quando não haja intenção difamatória. Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em
propaganda comercial. Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.
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Civil, que regula a modiﬁcação de sobrenomes com o casamento5 .


Não obstante às exceções legais, tem ganhado força o entendimento de que é possível a

modiﬁcação baseada em relevante motivação, ainda que à míngua de previsão expressa, em
respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social 6 .
Por isso, fala-se hoje em:
[...] princípio da inalterabilidade relativa do nome [, que] implica na possibilidade do
juiz modiﬁcar, a requerimento do interessado, o nome civil (seja o prenome, seja o
sobrenome) em casos justiﬁcáveis, na defesa da proteção integral da personalidade
humana, independentemente da expressa previsão legal. (FARIAS; ROSENVALD,
2014, p. 277).

A tônica do presente trabalho reside justamente neste ponto, pois atualmente “passa a ser
cada vez mais comum pessoas que, na livre expressão de sua personalidade, deixam de
identiﬁcar-se com o nome registral, o que pode inaugurar uma problemática de ordem pessoal e
social” (SANCHES, 2011, p. 426).


No que diz respeito ao elemento sexo no registro civil, para além do controle censitário, a

opção entre masculino e feminino representa uma atribuição cultural de função social. Ao deﬁnir
a pertença a um grupo sexual, o gênero sexual integra inevitavelmente a identidade pessoal do
indivíduo.
Da mesma forma que o nome, o gênero sexual também cumpre duas funções: a
representação e a identiﬁcação. A primeira é como o sujeito se reconhece e assim se
apresenta ao meio social, enquanto a segunda é como o meio social o reconhece.
(SANCHES, 2011, p. 428).
Assim como uma pessoa pode, no seu desenvolvimento psíquico social, não mais
identiﬁcar-se com seu nome, também pode ocorrer de essa identiﬁcação estar em
desconformidade com o gênero sexual (masculino ou feminino) que lhe foi atribuído no
momento de seu nascimento. (SANCHES, 2011, p. 427)

Por se tratar de registro público, a alteração do sexo também exige um processo judicial de
apuração. Entretanto, a legislação não prevê hipóteses expressas de alteração do sexo no registro
civil. Por isso, qualquer pretensão judicial neste sentido tem se baseado em princípios abstratos
relacionados à realização pessoal.
Aqui, o problema reside no critério utilizado para a classiﬁcação masculino/feminino.
Atualmente, o assento leva em conta apenas a identiﬁcação da genitália externa no momento no
nascimento. Destarte, resta indagar se essa constatação, que “não ultrapassa as fronteiras de uma
5

Lei n. 6015. Parágrafo único. Os oﬁciais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo
os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oﬁcial, este submeterá por escrito o caso,
independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente.
Código Civil, Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes,
companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. [...]
6 Constituição Federal de 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...] III - a dignidade da pessoa humana; [...].Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...].
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observação anatômica” (DIAS, 2011, p.176), compagina-se com as recentes concepções de
diversidade humana.
3 PLURALIDADE HUMANA E REDUCIONISMO GENITALIZANTE


“Há a crença de que o homem só pode ser assim denominado por possuir um pênis, e a

mulher, por possuir uma vagina. Por isso a sociedade adota o critério do sexo morfológico para a
divisão da espécie humana nos polos homem e mulher” (DIAS, 2011, p. 177). Ora, não seria essa
uma premissa demasiado simplista em face do desenvolvimento tecnológico e social acerca da
sexualidade, em especial se considerada a importância identitária da atribuição sexual no
registro?
A problemática da identidade sexual é muito mais ampla do que o sexo morfológico. A
aparência externa não é a única circunstancia para a atribuição do gênero, pois com o
lado externo concorre o elemento psicológico. A mera utilização desse critério de
veriﬁcação ﬁsiológica despreza as características secundárias e terciárias da
sexualidade humana, não possibilitando reconhecer eventuais ambiguidades sexuais.
(DIAS, 2011, p. 178)

De fato, a própria deﬁnição biológica apresenta uma miríade de complexidades, podendo
ser dividida “em cinco tipos distintos: cromossômico, cromatínico, gonodal, genital e
morfológico” (SANCHES, 2011. P. 431). A importância individual e social da designação sexual
demanda uma análise mais completa. Trata-se de uma concepção plurivetorial, que deve ser
incorporada pelo mundo jurídico.
Para a Medicina Legal, não se pode mais considerar o conceito de sexo fora de uma
apreciação plurivetorial, resultante de fatores genéticos, somáticos, psicológicos e
sociais. A Psicologia deﬁne a sexualidade humana como uma combinação de vários
elementos: o sexo biológico (o sexo que se tem), as pessoas por quem se sente desejo (a
orientação sexual), a identidade sexual (quem se acha que é) e o comportamento ou
papel sexual. Como os fatos acabam se impondo ao Direito, a rigidez do registro
identiﬁcatório da sexualidade não pode deixar de curvar-se à pluralidade
psicossomática do ser humano. (DIAS, 2011, p. 178)

Eis que surgem as cirurgias de adequação sexual como mais um fator complicador. Essas
intervenções médicas (neocolpovulvoplastia, histerectonomia, mastectomia e faloplastia) visam
à adequação do sexo biológico e à identidade de gênero da pessoa transexual, e inauguraram uma
nova problemática jurídico-social. É que a possibilidade então aberta pode levar a um equívoco
reducionista-genitalizante, em contrariedade ao avanço emancipatório dos últimos tempos.


Se por um lado hoje é possível a adequação sexual cirúrgica, por outro não se pode perder

de vista que o procedimento é facultativo e não constitutivo. Em outras palavras, não é a cirurgia
que deﬁne a identidade de gênero. Trata-se apenas de um mecanismo para aumentar o bem-estar
das pessoas inconformadas com seu aspecto genital. Ora, deve-se respeitar a autonomia daqueles
que embora possuam sexo biológico diferente daquele com o qual se identiﬁcam, “não possuem
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uma aversão a sua genitália, convivem bem com ela e não têm como principal problema a sua
adequação” (SANCHES, 2011, p. 435).


Ademais, a operação é irreversível, agressiva e envolve uma miríade de riscos. O

processo médico exige autorização judicial, deferida após as longas e meticulosas “etapas de
avaliação do diagnóstico, psicoterapia, experiência de vida real, terapia de hormônio e cirurgia”
(SANCHES, 2011, p. 429).  Dessa forma, percebe-se a incongruência e a violência que é exigir
a cirurgia transgenitalizante como condição para reconhecer o sexo de alguém.
Portanto, compelir um cidadão a carregar, para o resto de sua vida, um tipo sexual no
qual não se encaixa, tão somente para satisfazer o ego estigmatizante do
comportamento social, seria condená-lo à indignidade, à eterna discriminação.
Apresentar como solução uma cirurgia altamente arriscada de modiﬁcação irreversível
do corpo, também para mera satisfação do capricho social, seria aniquilar todos os
demais princípios fundantes de “dar a cada um o que é seu, segundo uma igualdade”,
aplicando-se o direito como mero aspecto egocentrista de dominação comportamental.
(SANCHES, 2011, p. 438)

Nesse sentido, o art. 15 do Código Civil, que preconiza que “ninguém pode ser
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.
Hodiernamente, apegar-se ao critério meramente anatômico consubstancia uma vã tentativa de
estratiﬁcar a sexualidade, de encontro à realidade da pluralidade humana.
As pessoas são caldeirões identitários onde expressões, impressões, identiﬁcações e
declarações – próprias e alheias – sofrem processo de (des/re)aquecimento a partir de
contexto relacional, em que identidades e identiﬁcações são derretidas, resfriadas,
solidiﬁcadas, fragmentadas – derretidas de novo –, em constante processo de adaptação
e amoldamento. (MARANHÃO FILHO, 2012, p. 92).

O Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a dispensabilidade de prévia cirurgia
transgenitalizante para adequação do registro civil de nome e sexo, aprovou na I Jornada de
Direito da Saúde, de 2014, os enunciados n. 42 e 43:
ENUNCIADO N.º 42
Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto,
resultando numa incongruência entre a identidade determinada pela anatomia de
nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de transgenitalização é dispensável para a
retiﬁcação de nome no registro civil.
ENUNCIADO N.º 43
É possível a retiﬁcação do sexo jurídico sem a realização da cirurgia de
transgenitalização.

Percebe-se, portanto, que no tortuoso empreendimento de designação sexual, a dignidade
da pessoa humana impõe o respeito à auto-identiﬁcação. “O que importa, na deﬁnição do que é ser
homem ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-percepção e a
forma como a pessoa se expressa socialmente.” (JESUS, 2012, p. 6). Ressalta-se, contudo, que
isso não signiﬁca a desconsideração do interesse público. Pelo contrário, o paradigma da
realização humana deve nortear a busca de novas técnicas jurídico-sociais, que permitam atender
aos anseios coletivos sem sacrifício das individualidades. Se “até bem recentemente a cirurgia de
redesignação era a única maneira vista como solução para a questão da transexualidade”
(SANCHES, 2011, p. 435), é chegada a hora de alterar o prisma de visão do problema.
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4 PESSOA TRANSEXUAL E DIREITO FUNDAMENTAL À IDENTIDADE


Em linhas gerais, diz-se transexual “a pessoa que não se identiﬁca com o gênero que lhe

foi atribuído quando de seu nascimento” (JESUS, 2012, p. 15). A identidade de gênero estrutura o
comportamento e a vivência social do indivíduo (SANCHES, 2011, p. 433). Desse modo, é
compreensível o desconforto em relação aos elementos do nome e sexo originalmente atribuídos
no registro civil, pois que obstaculizam a plena realização psicossocial da pessoa transexual.
O direito à identidade é a garantia de reconhecimento da existência da pessoa no seio
social, bem como de seus caracteres particulares, como aspectos físicos, pessoais e
culturais; é o direito de ser como verdadeiramente é. Extrapola-se, portanto, a versão
simplista registral, pois, mesmo sem qualquer registro de identiﬁcação, ao sujeito
garante-se sua identidade, sua liberdade de expressar-se como é, clamando a si proteção
do Estado contra qualquer discriminação, violação da intimidade ou limitação da
liberdade em todas as suas formas: de expressão, de locomoção e de exercício da
própria identidade. (SANCHES, 2011, p. 433)

Do reconhecimento da autonomia pessoal como necessidade primordial (GUSTIN, 2009,
p. 227) decorre a constatação dos efeitos danosos de sua negação. Impedir a adequação registral
da pessoa transexual é conﬁná-la a uma situação angustiante, tanto individual quanto
socialmente. Cotidianamente, por exemplo, percebem-se casos de evasão escolar e não utilização
dos serviços públicos básicos em razão da chacota de portar uma documentação discrepante.
Também frequente é a segregação preconceituosa do mercado de trabalho.


O direito fundamental à identidade pessoal do transexual, portanto, é diretamente afetado

pela tutela registral. Trata-se de verdadeira questão de saúde , relacionada ao bem-estar físico,
psíquico e social. Nesse sentido, é possível identiﬁcar no ordenamento jurídico uma série de
normas que respaldam a adequação de nome e sexo no assento de nascimento como forma de
plena realização humana.
No Brasil, o direito a [sic] adequação do nome e sexo encontra respaldo nos arts. 55 e 58
da Lei dos Registros Públicos, Lei nº 6.015/73; nos arts 3º, I, III e IV, 5º, X, 196, 199 da
Constituição Federal, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no direito à
vida privada, no direito à saúde, no direito à identidade pessoal e no art. 2º da
Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, aprovada em
11.11.1997. Também com base nos arts. 10, 11 e 12 da Declaração Universal da
Bioética e Direitos Humanos (2005) e nos Princípios de Yogyakarta, aprovados em
9.11.2006, na Indonésia. (VIEIRA, 2012, p. 206)

Pois bem, colocados os pontos teóricos básicos, cumpre analisar o aspecto prático dessa
problematização, ou seja, como o Poder Judiciário brasileiro vêm percebendo e tratando a
questão em comento.
5 A VISÃO DOS TRIBUNAIS


A carência de legislação regulando o pedido de adequação de sexo e nome no Registro
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Civil enseja, há tempos, uma lacuna no direito brasileiro. Com efeito, desde o surgimento das
referidas pretensões, a integração7 do sistema tem cabido ao Poder Judiciário. Historicamente,
observa-se que:
Na década de setenta e início da de oitenta, jurisprudência majoritária ainda era
denegatória. No entanto, a partir de meados dos anos noventa, devido a um maior
número de informações veiculadas sobre a questão transexual e a identidade de gênero,
os magistrados têm acolhido o pedido do indivíduo que deseja adequar o sexo e o
prenome. (VIEIRA, 2012, P. 172-173).

A adequação do nome da pessoa transexual possui um desenvolvimento jurisprudencial
robusto, com diversas decisões fundamentadas ora no impedimento de constrangimentos ora na
substituição por apelido público notório (respectivamente, parágrafo único do art. 55 e caput do
art. 58 da Lei de Registros Públicos). Lado outro, a retiﬁcação do estado sexual é ainda turbulenta
e envolta em tabu.


Por um lado, nos casos em que houve prévia cirurgia transgenitalizante, a jurisprudência

tem paciﬁcado o entendimento favorável à retiﬁcação de nome e sexo8 . Por outro, nas situações
em que não houve tal operação, a maioria das decisões tem autorizado apenas a adequação
registral do nome, sob os argumentos da verdade real e da segurança jurídica. Nesta linha, veja-se,
por exemplo:
Sergipe - Apelação cível. Retiﬁcação de registro. Transexual não submetido à cirurgia
de mudança de sexo. Sentença que determinou a alteração do nome do autor em seu
registro, mas indeferiu a mudança de sexo. Recurso que pretende a alteração do gênero
biológico constante no registro de masculino para feminino- impossibilidadedescompasso entre a verdade real e a verdade registral. Princípio da segurança jurídica.
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJSE, AC
2013223538, Ac. 161/2014, 1ª C. Cív., Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 13/01/2014,
grifo nosso).



Ora, com o devido respeito, trata-se de posicionamento anacrônico e incongruente. Os

fundamentos sustentadores da pretensão de adequação de nome são os mesmos da de sexo, pelo
que só artiﬁcialmente é possível acolher um pedido e denegar o outro. A impressão é a de que os
tribunais brasileiros, embora familiarizados com o prisma da dignidade humana, temem
comprometer-se com sua real efetivação. Malgrado o desenvolvimento jurídico-cientíﬁco acerca
da sexualidade, percebe-se que o Poder Judiciário continua preso, ao menos em parte, ao
paradigma genitalizante.
O principal mal-entendido entre Judiciário e a Medicina é que a “cura para o
transexualismo” não se dá com a cirurgia de alteração do sexo. Como se trata de um
distúrbio de personalidade, não desaparece com a genitália removida. Esta é somente parte
do tratamento de redesignação sexual. Destarte, a cirurgia não pode ser um critério para a
alteração do registro civil. Ela é consequência da vontade advinda da experiência pessoal de
cada transexual, do nível de conhecimento médico, da disposição em enfrentar uma cirurgia
arriscada, enﬁm, de fatores de ordem pessoal e tecnológica, que não pode ser um limitador à
obtenção da tutela jurídica, sob pena de afrontar-se o direito à saúde.(DIAS, 2011, p. 187)
7

Decreto-lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Art. 4°.
Quanto a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de
direito”.
8
V.g. STJ, Ac.unân. 3ª T., REsp. 1.008.398/SP, rel. Min. Nancy andrighi, j. 15.10.09, DJU 18.11.09.
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Felizmente existe boa perspectiva de mudança. Neste diapasão, dois inovadores acórdãos
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizaram a adequação do sexo em casos em que o
procedimento transgenitalizante, embora iniciado, não chegou à ﬁnalização (constituição de um
neofalo).
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE
NASCIMENTO RELATIVAMENTE AO SEXO. TRANSEXUALISMO.
POSSIBILIDADE, EMBORA NÃO TENHA HAVIDO A REALIZAÇÃO DE
TODAS AS ETAPAS CIRÚRGICAS, TENDO EM VISTA O CASO CONCRETO.
RECURSO PROVIDO. (TJRS, AC 70011691185, 8ª Câm. Cív., rel. Des. Alfredo
Guilherme Englert, j. 15.09.2005, grifo nosso)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO EM RELAÇÃO AO
SEXO. TRANSEXUALISMO. IMPLEMENTAÇÃO DE QUASE TODAS ETAPAS
(TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS PARA
RETIRADA DE ÓRGÃOS). DESCOMPASSO DO ASSENTO DE NASCIMENTO
COM A SUA APARÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA. RETIFICAÇÃO PARA EVITAR
SITUAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DIANTE
DO CASO CONCRETO. AVERBAÇÃO DA MUDANÇA DE SEXO EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. REFERÊNCIA NA EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÕES. É possível a alteração do registro de nascimento relativamente ao sexo
em virtude do implemento de quase todas as etapas de redesignação sexual, aguardando
o interessado apenas a possibilidade de realizar a neofaloplastia.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (TJRS, AC 70019900513, 8ª C. Cív., rel. Des
Claudir Fidelis Faccenda, j. 13.12.2007, grifo nosso)

Por ﬁm, obtempere-se que ainda resta uma questão polêmica quanto aos aspectos práticos
da implementação da decisão nos Registros Públicos, principalmente no tocante ao sigilo. Em
outras palavras, como conciliar autonomia pessoal e segurança social?
Nas decisões judiciais que autorizam a alteração do registro civil do transexual, não
existe uniformidade sobre a divulgação da mudança levada a efeito. Há decisões que
nada referem sobre tal ponto. Outras autorizam a extração de certidão, sendo que há
quem determine a publicação da sentença em edital. Alguns julgamentos que vetam a
publicidade da mudança determinam que a averbação permaneça em segredo de justiça
e impedem a extração de certidões revelando a situação anterior, salvo mediante
requerimento do próprio interessado ou pedido judicial. (DIAS, 2011, p. 189-190).

6 AUTONOMIA PESSOAL E SEGURANÇA SOCIAL: UMA CONCILIAÇÃO
POSSÍVEL



Se por um lado o direito deve resguardar a auto-identiﬁcação pessoal, por outro não se

pode olvidar a ﬁm jurídico de estabilização social. Por isso, não raro, nega-se a adequação
registral (nome e sexo) da pessoa transexual que não se submeteu à cirurgia transgenitalizante,
em homenagem à verdade real e segurança jurídica. Esta aparente contradição entre dois
importantes princípios pode ser superada se compreendida a função social do sexualidade.


“[O] sexo possui função social, e como função pouco importa o tipo físico do sujeito ou

como ele se apresenta sob suas vestes, e sim como ele se comporta perante a sociedade e quais
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proteções ele clama para si” (SANCHES, 2011, p. 436). Trata-se de constatação facilmente
comprovável, “[s]enão, vejamos: relativamente às pessoas com as quais convivemos hoje, de
quantas delas se veriﬁcou a genitália para deﬁnir a que grupo sexual pertence?” (SANCHES,
2011, p. 437). A partir dessa premissa, é possível rechaçar uma série de contra-argumentos
tradicionalmente opostos.


A um, descabe o entendimento de que a retiﬁcação seria impossível por contrariar a

ﬁdelidade da anotação corretamente realizada no momento do nascimento9 . Na verdade, este
registro originalmente feito pautou-se por uma análise anatômica simplista e deve ceder a uma
noção mais completa. Assim, mais ﬁdedigna é a designação do sexo psíquico, pois “vivido
socialmente pela pessoa e, por isso, não admite ambiguidades” (DIAS, 2011, p. 178). A
identidade de gênero não consubstancia uma opção, mas uma necessidade psicológica imutável
(DIAS, 2011, p. 180). Com efeito, a designação psicológica é irreversível e deve corresponder à
documentação (VIEIRA, 2012, p. 206), sob pena, aí sim, de contrariar o princípio da veracidade
registral.
Mister assegurar ao transexual o direito à identidade real, qual seja a identidade vivida,
que corresponde a suas emoções, à sua maneira de encarar o mundo, a seus projetos
futuros. Esta é a identidade que merece ser reconhecida e protegida pelo Estado,
respeitando-se a liberdade de remover ou não seus órgãos genitais. (DIAS, 2011, p. 187)



A dois, não se sustenta a ideia de prejuízo na identiﬁcação e manutenção das relações

jurídicas anteriores à retiﬁcação. Na contemporaneidade, com o desenvolvimento tecnológico
de mecanismos seguros e eﬁcazes de individualização (impressão digital, exame da íris ou
biometria), o nome e o sexo passam a um papel secundário na identiﬁcação de indivíduos.
Ademais, os demais registros permanecem inalterados (número de CPF, RG etc.) e aquele que
adequou o registro poderá sempre responder (civil, administrativa ou penalmente) pelos dois
nomes (VIEIRA, 2012, p. 184).


A três, não há de se falar em prejuízo de terceiros por construírem uma falsa noção da

realidade, ao desconhecerem o passado da pessoa com o registro retiﬁcado. Isso porque o direito à
intimidade e privacidade garante a desnecessidade de expor os termos do registro inicial. De fato,
a preocupação jurídica de dar publicidade deve recair sobre fatos socialmente relevantes e não
especulações caprichosas. Em outros palavras, justiﬁca-se apenas a anotação pública da
identidade de gênero, na medida em que pautará a desenvoltura social do indivíduo. Este mesmo
raciocínio legitima a conclusão de que não deve constar qualquer menção ao processo judicial de
adequação nas certidões emitidas ao público em geral. É que a referência pública ao
procedimento retiﬁcador transforma a autorização em uma vitória de Pirro, pois “permanecerá
limitado o direito de viver” (DIAS, 2011, p. 191).
9

Lei n. 10.406. Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo
provando-se erro ou falsidade do registro.
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A nosso ver, os direitos dos transexuais e de terceiros estariam muito mais
explicitamente assegurados, se apenas no livro do Cartório do Registro Civil constar
a alteração ocorrida. Trata-se de uma ação modiﬁcadora do estado da pessoa, com
adequação de sexo, devendo, portanto, ser averbada no Livro (art. 29, § 1º, alínea f, da
Lei nº 6.015, de 31.12.1973). Todavia, defendemos que não deverá ocorrer nenhuma
referência à aludida alteração na Certidão de Nascimento, na Carteira de Trabalho,
Cadastro Bancário, Título de Eleitor, Cartões de Crédito, diplomas escolares e
proﬁssionais etc. Certidões de Nascimento com inteiro teor constando a averbação,
poderão ser expedidas apenas a pedido do interessado ou por requisição judicial.
(VIEIRA, 2012, p. 184-185, grifos da autora)



A quatro, por ﬁm, afasta-se o argumento de que a ausência de capacidade instrumental

(técnica e jurídica) impede a implementação do entendimento ora proposto. A dignidade e
realização humana são princípios fundantes, que demandam uma adequação política do aparato
administrativo estatal para sua efetivação. Tanto o é que existem exemplos favoráveis no direito
comparado, como no caso do Uruguai que legislou10 pela desnecessidade de cirurgia
transgenitalizante para o pedido de alteração registral do sexo (SANCHES, 2011, p. 437-438).
7 CONCLUSÃO


Nome e sexo são elementos imanentes à pessoa, compondo sua individualidade desde o

nascimento. Ambos os elementos relacionam-se intimamente ao direito fundamental à
identidade pessoal, em seus aspectos individuais e sociais, pois deﬁnem a apresentação e situação
da pessoa em sua comunidade. Tais reverberações na coletividade justiﬁcam a anotação em
Registro Público, que goza por sua vez de uma imutabilidade relativa. Por um lado, a regra geral
da inalterabilidade atende à pretensão de estabilização social. Por outro, a atenção à
complexidade humana impõe a aceitação de exceções que permitem a retiﬁcação motivada do
assentamento mediante processo judicial.


Dentre esses aspectos da pluralidade humana, destaca-se a difícil tarefa da deﬁnição

sexual. À tradicional e simplista visão reducionista-genitalizante opõe-se uma moderna ótica
plurivetorial, que considera os aspectos biológicos, psíquicos e sociojurídicos e, por isso, trata de
maneira mais digna e ﬁdedigna a questão sexual.


Nesse contexto, a pessoa transexual deve ser respeitada em sua pretensão de adequar sua

auto-identiﬁcação registral, ou seja, de retiﬁcar o registro civil para que constem designações de
10

Ley 18.620. Art. 1°. (Derecho a la identidade de género). Toda persona tiene derecho al libre desarroollo de su
personalidade conforme a su própria identidade de género, com independência de cuál sea su sexo biológico,
genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignatión u outro. Este derecho incluye el de ser identiﬁcado de
forma que se reconozca plenamente la identidade de género própria y la consonância entre esta identidad y el nombre
y sexo señalado en los documentos identiﬁcatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los
documentos de identidade, electorales, de viaje u otros. [...] Art. 3° [...] En ningún caso se exigirá cirugía de
reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral de la mención del nombre e del sexo que fuere
dissonante de la identidade de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.
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nome e sexo correspondentes à sua individualidade psicossocial. Trata-se de medida salutar, que
evita uma série de constrangimentos e miserabilidades. Esta autonomia pessoal, contudo, não se
confunde tampouco se reduz à cirurgia trangenitalizante. A referida operação representa apenas
uma etapa de um gravoso procedimento médico, buscado por aqueles inconformados com seu
aspecto genital. Desta forma, reforça-se a natureza facultativa e não constitutiva da intervenção
cirúrgica. Em outras palavras, a pessoa transexual possui inarredável direito de ser reconhecida
como verdadeiramente é se mostra socialmente, independentemente de qualquer aspecto físico.


No Brasil, os tribunais enfrentam há tempos o problema da falta de legislação especíﬁca a

respeito da temática ora problematizada, exercendo uma função criativa-integrativa. As decisões
têm evoluído de acordo com a percepção social, como não podia deixar de ser. Atualmente, em
relação ao pedido de adequação do nome civil da pessoa transexual, a jurisprudência se mostra
relativamente progressista. Já no tocante ao requerimento de retiﬁcação do sexo, a maioria dos
julgados ainda expõe uma concepção conservadora, autorizando apenas nos casos de prévia
realização de cirurgia de adequação sexual, embora já existam louváveis precedentes no sentido
contrário.


A obstaculização da adequação do Registro Civil fundamentada nos princípios da

segurança jurídica e verdade real perde sentido a partir da valoração da identidade sexual como
função psicossocial. O assentamento público deve preocupar-se com a relevância coletiva da
informação tutelada. Desta feita, a nível comunitário, é a identidade de gênero que realmente
importa, pois é a noção que reﬂete com mais exatidão o sexo individual, pautando o
comportamento e interações sociais da pessoa.


Em suma, deve-se reconhecer que o respeito à dignidade humana impede a exigência de

prévia cirurgia transgenitalizante para o reconhecimento identitário da pessoa transexual. Pensar
diferente é confrontar direitos fundamentais como o direito à saúde e à intimidade. A
obrigatoriedade de intervenção cirúrgica para a retiﬁcação registral consubstancia uma cruel e
inútil imposição. Trata-se de entendimento anacrônico e incongruente, que perpetua um já
superado paradigma genitalizante no campo da designação sexual. De fato, faz-se o
deslocamento integral para um prisma que compreenda a identidade sexual em sua função
psicossocial. Dessa feita, uma guinada progressista na jurisprudência revela-se essencial para
que as pessoas transexuais obtenham sua plena realização humana.
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Resumo
O presente artigo busca explicitar as principais formas de violência institucionalizada que
atinge a população dos transgêneros. Concomitante a isso, apresentar-se-ão fundamentos
jurídicos que devem ser aplicados para que haja proteção dos direitos dos indivíduos trans, e
também utilizados para nortear a elaboração de leis e políticas públicas em atenção aos
transgêneros e à população LGBT em seus aspectos gerais.
Abstract


This paper aims to explain the main forms of institutionalized violence affecting the

transgender population. It will approach, also, the legal foundations that has to be applied to
transgender rights protection and its using to guide the preparation and the making of laws and
public policy attention that are directed to transgender and LGBT population in its general
aspects.
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Introdução
A classiﬁcação do Brasil como um Estado Democrático de Direito ocorre, dentre outros
inúmeros motivos, devido à proteção que a Constituição Federal assegura à diversidade. Nossa
Carta Magna consagra o direito à liberdade e à intimidade, de tal modo que todos os indivíduos
são livres para criar seus próprios projetos de vida. Esse exercício deve receber o respeito tanto do
Estado, quanto dos demais indivíduos. Sendo assim, à população LGBT, de modo amplo, deve
ser garantido o direito de expressar suas orientações e identidades em qualquer espaço públicosocial, caso contrário estaria sendo violado, não apenas o direito à liberdade, mas também o
direito à igualdade, já que qualquer indivíduo que se adequa ao modelo heteronormativo age com
autonomia para expressar-se na sociedade.
A população LGBT, apesar de todo o arcabouço legal que os ampara, sofre inúmeras
violações de seus direitos. Essa violência ocorre tanto de uma maneira velada; quando se agridem
homossexuais ou os impedem de demonstrar afeto nos espaços públicos, como também acontece
de maneira velada, que como exemplo temos a recusa de emprego a um LGBT pela sua
orientação sexual ou identidade de gênero. Cabe ressaltar, no entanto, que a pauta dos LGBTs tem
encontrado mais espaço nos âmbitos social e político, sobretudo devido ao aumento e
fortalecimento de grupos que defendem os direitos dessa parcela da população. Contudo, da
mesma forma que ganhou força os movimentos pró-LGTBs, também é perceptível que os
movimentos contrários aos LGBTs conseguiram aglutinar adeptos em todo o Brasil, que na
expressa maioria das vezes fazem uso de argumentos de cunho moral-religioso. Esses últimos
têm apresentado tanta articulação que, como consequência, se observa no cenário político
brasileiro atual o controle que a bancada evangélica tem expressado no Congresso, inﬂuenciando
de maneira muito contundente na votação de projetos e, consequentemente, colocando entraves
para o progresso de leis e políticas públicas que beneﬁciem a população LGBT.
Ademais, é preciso ressaltar a existência de um grupo, dentro da própria população
LGBT, que apresenta demandas especíﬁcas e que, muitas vezes, passam por um processo de
estigmatização muito mais severo (se é que é justa a classiﬁcação de uma violência como mais
branda): os transgêneros 1 . Nota-se uma divergência envolvendo a classiﬁcação dos transgêneros,
uma vez que alguns defendem uma deﬁnição que prevê uma incompatibilidade entre estado
psicológico de gênero e o estado físico. No entanto, outros defendem a não existência dessa

1

Reconhecendo-se a diversidade de formas de viver o gênero, dois aspectos cabem na dimensão transgênero,
enquanto expressões diferentes da condição. A vivência do gênero como: 1. Identidade (o que caracteriza
transexuais e travestis); OU com 2. Funcionalidade (representado por crossdressers, drag queens, drag kings e
transformistas). Há ainda as pessoas que não se identiﬁcam com qualquer gênero. Aqui no Brasil ainda não há
consenso quanto a como denominá-las. Alguns utilizam o termo queer, outros a antiga denominação andrógino ou,
ainda, reutilizam a palavra transgênero. JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre a população transgênero :
conceitos e termos . Brasília: Autor, 2012.
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separação entre corpo e mente, sendo a incompatibilidade entendida dentro de uma unidade do
sujeito. A elucidação mais completa, para o que se pretende aqui, é a realizada por Maria Berenice
Dias, que aﬁrma que:
‘A transexualidade é uma divergência entre o estado psicológico de gênero e as
características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao gênero
oposto. Existe uma ruptura entre o corpo e a mente, o transexual sente-se como se tivesse
nascido no corpo errado, como se o corpo fosse um castigo ou mesmo uma patologia
congênita. O transexual se considera pertencente ao sexo oposto, entelhado com o
aparelho sexual errado, o qual quer ardentemente erradicar. Enquanto o homossexual
aceita seu sexo biológico, o transexual rejeita seu próprio sexo anatômico. (DIAS,
2011, p.178 e 179)

Assim, devido à necessidade de mudança física, bem como a alteração do vestuário, que
foge do padrão heteronormativo, binarista e machista enraizado na sociedade, os transgêneros
tornam-se alvos de recorrente violência e estigmatização. Essa violência ocorre de maneira
multifacetada, expandindo-se de tal maneira que é possível notar que há uma institucionalização
da violência de gênero, que propaga tratamentos discriminatórios praticados comumente por
indivíduos nos espaços públicos da sociedade. Dentre as principais formas de violência
institucionalizada pontuamos as que ocorrem no âmbito da educação, na saúde e nas unidades
prisionais.
Educação
A travestilidade, muitas vezes, causa um certo estranhamento em um contexto social
binário, já que não encontra-se em conformidade com os padrões estéticos esperados aos papéis
sociais que cada gênero deveria admitir. A perspectiva social machista que determina que o sexo
biológico é indissociável à identidade de gênero e a determinados comportamentos é um fator
maximizador dessa aversão social para com os transgêneros e principalmente às travestis. Esse
tipo de ideologia cria uma visão andrógena dos transgêneros, considerando-os anormais. Por
exemplo, uma travesti não poderia, segundo essa visão, ser considerada homem devido aos usos
de roupas tipiﬁcadas femininas, ou devido a questões comportamentais e sexuais, e nem poderia
ser considerada mulher por não ter características biológicas do sexo feminino. A ignorância é
uma das causas dessa visão preconceituosa. O conhecimento sobre o tema e suas respectivas
conjunturas promove o debate, sensibiliza e mobiliza pessoas diante da promoção da pluralidade
social. Deve-se destacar, então o papel que a educação deve exercer, que é o de formar sujeitos
pensantes sobre o respeito ao próximo e às suas diferenças. As escolas e universidades têm como
objetivo criar um espaço vanguardista de formação de cidadãos, promovendo opiniões
democráticas e a garantia dos direitos fundamentais. Hannah Arendt apresenta bem essa ideia do
papel da educação como formadora de cidadãos e das opiniões de vanguarda na sua obra, A Crise
da Educação, segue o trecho:
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A educação é assim o ponto em que se decide se se ama suﬁcientemente o mundo para
assumir responsabilidade por ele e, mais ainda, para o salvar da ruína que seria
inevitável sem a renovação, sem a chegada dos novos e dos jovens. A educação é
também o lugar em que se decide se se amam suﬁcientemente as nossas crianças para
não as expulsar do nosso mundo deixando-as entregues a si próprias, para não lhes
retirar a possibilidade de realizar qualquer coisa de novo, qualquer coisa que não
tínhamos previsto, para, ao invés, antecipadamente as preparar para a tarefa de
renovação de um mundo comum. (ARENDT,1961,p.196)

Infelizmente, o sistema educacional brasileiro, além das precariedades estruturais, sofre
também com problemas referentes ao tratamento igualitário dos seus alunos. Motivo de luta e
ativismo por parte dos transgêneros, o espaço educacional retrógrado representa um dos
principais meios de violência velada e institucional, por constituir uma instituição de importância
primordial para vida social e proﬁssional do indivíduo e também por não alcançar o seu principal
objetivo que é a garantia de oportunidades iguais a todos. A violência física e verbal abafada
dentro dos muros escolares e universitários, o discurso discriminador e preconceituoso de
proﬁssionais educacionais são alguns exemplos de violências institucionais que se somam à
diﬁculdade de denúncia e inexistência de proﬁssionais adequadamente preparados para lidar com
a diversidade. A busca por visibilidade e igualdade da população trans nos espaços de convívio
comum tem alcançado, recentemente, debates de maiores proporções e articulações. Como
exemplo, tem-se o Plano Brasil sem Homofobia, que foi criado pela Secretaria Especial de
Direitos Humanos, com o aparato do Governo Federal em 2004. O projeto abarca, além de vários
dispositivos a ﬁm de promover a democracia, a 2 inclusão e a integração, propostas de políticas
públicas necessárias aos indivíduos pertencentes ao movimento LGBT. Outro exemplo é a 1ª
Conferência Nacional GLBT³ em Brasília, que trouxe os debates sobre a promoção da igualdade
de direitos e os deveres públicos em relação à população LGBT. Esta conferência propôs algumas
diretrizes que seriam cabíveis aos órgãos públicos para a efetivação dos direitos e garantias
constitucionais, que teve como resultado o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos
Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Além desses adventos, outros
projetos e programas discutiram também sobre a promoção dos direitos humanos a essa
população, como o Estatuto da Diversidade Sexual e o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O
PNDH3 apresenta propostas que buscam promover a inclusão de questões sobre a identidade de
gênero no âmbito dos três poderes, a ﬁm de ampliar o alcance dos direitos constitucionais para
essa população .
2
Sigla usada no ano de 2004. Disponível em : www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/IConfNacionalLGBT.pdf.
Acesso 13 Abr. 2015
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Apesar da existência de programas como esses, é ínﬁma a efetividade das diretrizes
descritas nos textos dos Estatutos e dos Planos nas unidades educacionais, inexiste o
conhecimento e reconhecimento, sobre os temas abordados, pela sociedade e principalmente
pelos educadores. Devido às agressões físicas e verbais de alunos e funcionários contra os
trangêneros e à falta de apoio da instituição educacional, o ambiente escolar torna-se muito
incômodo para o aluno trans. Este ambiente, que deveria ser promotor dos direitos humanos,
passa a ser responsável por maximizar a marginalização da população trans. O uso do banheiro,
das roupas e do nome condizentes à sua identidade de gênero, e a inexistência de um modelo
educacional que priorize o respeito à diversidade tem como consequência os elevados índices de
evasão escolar. A saída de jovens e adolescentes trans das escolas, além de uma prática recorrente,
contribui para aumentar a diﬁculdade de entrada desses indivíduos no mercado de trabalho,
fazendo com que muitas vezes eles encontrem como única oportunidade de trabalho o mercado
da prostituição.
Diante desse impasse, cria-se um paradigma a ser discutido, pois são objetos de pesquisa,
usualmente, a violência física e a violência verbal praticada contra os transgêneros. Mas o que é
cometido pelas unidades educacionais, de saúde e do sistema carcerário é uma violência de
caráter opressor e velado que diante do descaso e o despreparo das instituições provocam um
impacto profundo na vida da população trans. Esse tipo de violência é denominado violência
institucionalizada ou institucional.
Uma das demandas da população trans, certamente, tem origem no incômodo do uso do
prenome que não condiz com sua identidade de gênero. No mês de março desse ano, foi divulgado
no Diário Oﬁcial da União uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e
Promoção de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais que determina a
possibilidade do uso do nome social 3 aos travestis e transexuais nas instituições de ensino do
país. A UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora ) foi uma das primeiras universidades a adotar
o uso do nome social nas atividades internas da instituição que ocorreu a partir da negação da
universidade em ceder o uso do nome social a um aluno, e como consequência observou-se a
formação de um movimento estudantil a favor do uso do nome social na instituição. Este
movimento elaborou um abaixo assinado que teve quase 1000 assinaturas de acadêmicos e ao ser
apresentado ao Conselho Superior da Universidade foi aprovado, por unanimidade. A existência
de alternativas como essa demonstra a conﬁrmação da pluralidade de expressões de gênero 4 e
3

Nome pelo qual as travestis e pessoas transexuais se identiﬁcam e preferem ser identiﬁcadas, enquanto o seu
registro civil não é adequado à sua identidade e expressão de gênero. JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações
sobre a população transgênero : conceitos e termos . Brasília: Autor, 2012.
4
Forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento, de acordo com expectativas sociais de
aparência e comportamento de um determinado gênero. Depende da cultura em que a pessoa vive. JESUS, Jaqueline
Gomes de. Orientações sobre a população transgênero : conceitos e termos . Brasília: Autor, 2012.
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apresenta-se como um avanço, mesmo que insuﬁciente para cenário nacional, pois o nome social
não resolve completamente o problema da adequação do à identidade de gênero do sujeito por
não garantir que as pessoas dentro das unidades sejam tratadas conforme seu nome social. O
transgênero apresenta uma insegurança porque nada garante que todos lhe reconhecerão pelo
nome social e não pelo nome civil, o que acaba por gerar situações desconfortáveis para o
indivíduo. A falta de garantia do uso do prenome é o reﬂexo de um sistema legislativo falho e
conservador que serve como um mecanismo invisibilizador das demandas e se mostra como um
meio de perpetuar uma violência. Berenice Bento aponta o uso do nome social como uma
5

"gambiarra legal " por não representar às respectivas diretrizes de um país democrático.
O direito a ter um nome, o direito à identidade é, além de um direito da personalidade,
também um direito da dignidade humana concedidos pelas garantias legais que compõem a
democracia. O sujeito trans que não se sente confortável com o seu prenome só poderá ter a
modiﬁcação dele nos documentos oﬁciais caso passe por um processo judicial e obtenha decisão
favorável. Além da duração de um processo judicial, a falta de legislação sobre o tema produz
uma insegurança jurídica em relação à decisão ﬁnal, uma vez que cabe ao magistrado julgar se é
procedente ou não a requisição de mudança de prenome, o que gera diferentes decisões. Há casos
em que é necessário que o transexual tenha feito a cirurgia de resignação de sexo para que
possibilite a mudança no prenome, em outros casos não há a necessidade da cirurgia. Há casos
que só é permitida a mudança do prenome no Registro Civil e em outros há a mudança na
Certidão de nascimento também.
Percebe - se que a falta de leis no ordenamento jurídico sobre a mudança do prenome para
transexuais e travestis é uma conduta de opressão diante das diversidades. A resistência do
Estado em manter - se inerte às questões sexuais é uma maneira de negar o acesso aos direitos
dessa população. A inexistência de políticas públicas e de legislação especíﬁca acaba por aﬁrmar
essa violência mascarada que limita a participação dos transgêneros nos ambientes de formação
cidadã. Essa lacuna legislativa é reﬂexo dos entraves colocados pelo Congresso que impedem
que projetos de lei que legislam sobre o assunto sejam aprovados. Um exemplo disso é a Lei João
Nery, 2013, que tem como autores os deputados Jean Wyllys (PSOL) e Érica Kokay (PT) e que
está em tramitação no Congresso Nacional. Essa lei tem como diretrizes conceder o direito aos
transgêneros que quiserem mudar o prenome e o sexo de seus documentos oﬁciais em cartório, de
maneira declaratória, e sem necessidade de realizar a cirurgia de transgenitalização, ter que
passar por processo judicial ou ter um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico.
5

BENTO, Berenice. Identidade de gênero: entre a gambiarra e o direito pleno. Brasília: Correio Braziliense,
2012.
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Saúde
No âmbito da saúde identiﬁca-se, assim como no âmbito educacional, um gritante e
nefasto contexto de estigmatização e violência institucionalizada. Essa última veriﬁca-se quando
o transgênero se depara com outra lacuna legislativa, qual seja a existência de um texto legalconstitucional que trate especiﬁcamente da permissão legal da realização de procedimentos
cirúrgicos para a alteração do sexo. Tal vácuo legal permitiu que médicos fossem, em inúmeras
situações pretéritas, responsabilizados penalmente por terem realizado a cirurgia de redesignação
sexual em transgêneros. Como exemplo, dos vários casos registrados, podemos citar o processo
que envolveu o cirurgião-plástico paulista Roberto Farina6 , denunciado pelo Ministério Público
após realizar cirurgia de mudança de sexo no paciente Waldir N. (Waldirene) no Hospital
Oswaldo Cruz em São Paulo.
Sendo assim, é necessário pontuar que apesar da inexistência de uma legislação especíﬁca
sobre o assunto, tanto a lei, quanto a jurisprudência e a doutrina oferecem subsídios necessários
para a legitimação (e, portanto, legalidade) da cirurgia de redesignação sexual. Na Constituição
Federal de 1988 é consagrado como direito fundamental o direito à intimidade, à vida privada, a
honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X, CF/88). Assim, não é concebível a proibição da cirurgia
de mudança de sexo. Essa conclusão é possível uma vez que a adaptação de uma característica
física que perturba e causa profundo descontentamento deve partir de uma decisão do indivíduo,
não podendo tal direito ser violado, tampouco reduzido, pelo poder público. A defesa da vida
privada e da intimidade dialoga, portanto, com o exercício da liberdade (autonomia da vontade),
que é outro direito a ser sumariamente protegido pelo Estado.
Ademais, a cirurgia de redesignação sexual encontra fundamento no princípio
constitucional de defesa da dignidade da pessoa humana. Esse princípio encontra-se assentado na
ideia de que todos têm o direito à vida digna, sendo assegurado, pelo Estado, direitos mínimos que
permitam a todos alcançar um projeto de vida com o mínimo de satisfação. Esse projeto de vida
contempla a diversidade que a sociedade apresenta, o que quer dizer que todos deverão ser
capazes de aplicar o projeto de vida que construiu para si dentro de um limite de razoabilidade que
a lei delimita e que, com certeza, os transgêneros devem estar incluídos. Nesse sentido, não é
possível pensar em satisfação, nem em aplicação de um projeto de vida, quando pessoas são
fadadas a conviver com uma identidade de gênero que não é a sua, o que provoca uma série de
alterações psicológicas que afetam seriamente a saúde psíquica e física do transgênero (tal
aﬁrmação decorre da comprovação de inúmeros casos de graves quadros depressivos, bem como
da automutilação de genitálias, nos casos mais gravosos).
6

Disponível em: <http://votarcomdemocracia.blogspot.com.br/p/caso-roberto-farina-origem-wikipedia.html>
Acesso 01
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Em 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução Nº 148272
autorizou médicos a realizarem a cirurgia de transgenitalização no Brasil. Esse tipo de operação,
no entanto, só ocorre depois que o paciente tenha passado por um rigoroso procedimento de
psicoterapia, cujo os responsáveis pelo atendimento atestarão ou não se o caso se trata de
transgênero, sendo necessário, portanto, para a realização da cirurgia e demais procedimentos
especíﬁcos (tratamento hormonal e acompanhamento psicoassistencial). É necessário pontuar
que doenças psíquicas como depressão, complexo de bipolaridade e algumas outras afetam o
reconhecimento, pela equipe psicoterápica, da necessidade de realização da cirurgia. Aqui,
também, se visualiza um ﬂagrante caso de violência institucional. Como foi dito anteriormente, o
transexual vive um momento de profundo desespero tomado por um sentimento de gritante
inconformidade em relação ao seu próprio corpo. É comum, então, que desenvolvam transtornos
de natureza psicológica. Sendo assim, é completamente ilógico negar tratamento a uma pessoa
tendo como argumento uma doença adquirida por esta em decorrência de uma incompatibilidade
entre o corpo físico e o mental, que só através de tratamento médico e psicológico se vislumbra a
solução.
Nesse mesmo diapasão, considera-se violência institucional a inexistência de critérios
objetivos e uniformes no processo de identiﬁcação do indivíduo, se ele é transexual ou não, que é
uma necessidade para a realização da cirurgia de redesignação sexual. Como se sabe, a psicologia
e a psiquiatria, apesar de ser uma ciência, com métodos precisos e determinados, não são ciências
exatas (que apesar de apresentar diferentes formas de solucionar um problema, possui um único
resultado ﬁnal), o que signiﬁca que o exercício de tais ciências também podem incluir métodos
com certo grau de subjetividade, causando uma espécie de insegurança nos pacientes, já que os
proﬁssionais podem apresentar métodos de veriﬁcação distintos.
8

De acordo com dados disponíveis pelo Portal Brasil , com informações do Ministério da
Saúde e Agência do Brasil, o início da oferta do processo transexualizador pelo Sistema Único de
9

Saúde ocorreu em 2008 com a publicação da portaria Nº 457 . Os hospitais autorizados junto ao
SUS para realizarem a cirurgia de redesignação sexual são: Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia (GO), Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS), Hospital Universitário Pedro
Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (RJ), Fundação Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP) e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), em Recife(PE). O site informou, ainda, que até 2014 foram realizados 6724
procedimentos ambulatoriais e 243 procedimentos cirúrgicos.
7 Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/1997/1482_1997.htm>.Acesso 12 Abr.2015
8 Disponível em:
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_resolucoes&buscaEfetuada=true&resolucoesUf=&resolucoesNumero=1482&
resolucoesAno=&resolucoesAssunto=&resolucoesTexto=#buscaResolucoes. Acesso 03 Abr.2015.
9 Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html>. Acesso 23 Mar.2015.
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Em novembro de 2013 foi publicada a portaria Nº 280310 pelo Ministério da Saúde que,
ﬁnalmente, contemplou a população transgênero masculino com as cirurgias de redesignação
sexual. Ocorre que, lamentavelmente, essas cirurgias só abrangem a redução do Pomo de Adão,
retirada dos seios, retirada do útero e ovário, mas ainda exclui as próteses penianas, sendo tal
procedimento realizado apenas em caráter experimental. Apesar de não ser desejo da totalidade
dos pacientes, a prótese peniana (como também não é desejo de todos transgêneros femininos a
construção da genitália feminina), excluir essa possibilidade dos pacientes deve ser, também,
considerado uma violência institucionalizada, uma vez que fere o princípio da isonomia, já que as
trans mulheres têm a sua genitália construída e os trans homens possuem acesso incompleto desse
processo de construção, além de restringir a prática da autonomia da vontade do transgênero, que
não poderá escolher ter ou não a prótese implantada em seu corpo.

Unidades Prisionais
Aprofundando nas principais espécies de violência institucionalizada contra a população
dos transgêneros explicita-se, por ﬁm, as práticas que violam os direitos humanos dessa
população dentro das unidades prisionais. Antes de expor tais ocorrências, no entanto, ressaltase, inicialmente, um avanço atual na política penitenciária, que é a alocação de presos
transgêneros em alas separadas nesses espaços de cumprimento penal. Os transgêneros (e a
população LGBT, de uma forma geral), como em muitos outros âmbitos da sociedade, são alvos
de extrema opressão e violência, não apenas pelos funcionários dos presídios, mas também pelos
próprios detentos. Violência sexual (em que os transgêneros são forçados a prostituir, tendo o
recebimento extorquido por outros presos), trabalhos forçados dentro da cela (limpeza da cela,
por exemplo), agressões física e segregacionismo são as práticas mais corriqueiras. Devido a
isso, a portaria publicada em 17 de abril de 2014 pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República11 , que institui em seu artigo 4º que As pessoas transexuais masculinas e
femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas são de extrema
importância, uma vez que, com isso, se previne a ocorrência de violência física não erradicando,
contudo, outras violências como a verbal, o segregacionismo e a estigmatização.
10

Disponível em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html>. Acesso 24
Mar.2015
11
Disponível em:
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/04/23/09_49_17_108_resolu%C3%A7%C3%A3o_restri%C3%A7
%C3%A3o_de_liberdade_LGBT.pdf. Acesso 09 Abr.2015.
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Apesar dessa vantagem, reconhecemos que o ideal seria o convívio harmonioso e pacíﬁco dos
transgêneros masculinos com presos na ala masculina, bem como dos transgêneros femininos
com presos da ala feminina. O respeito é princípio basilar dentro de um Estado Democrático de
Direito, como é o caso do Brasil.
Assim, como exemplo de localidades que já adotaram essa medida citamos o estado de
Pernambuco, que criou o Espaço Sem Preconceitos, no pavilhão E do Presídio de Igarassu. No
mesmo estado, encontramos espaço similar no Complexo do Curado, antigo Aníbal Bruno, bem
como na Penitenciária Agroindustrial São João, na Ilha de Itamaracá. O Governo do Estado de
12

São Paulo, nesse sentido, através da Resolução SAP-11 de 30/01/2014 , atendendo à demanda
dos transexuais e travestis, assegura a essa população o uso de roupas íntimas conforme o gênero,
o uso de cabelos cumpridos, além da permanência em celas que correspondam à sua identidade de
gênero.
No sistema prisional, assim como na saúde e na educação, é preciso intenso trabalho de
instrução dos funcionários, preparando-os para lidar com a população LGBT. Isso, coibiria casos
como o que recentemente ocorreu, envolvendo a travesti Verônica Bolina, que foi gravemente
ferida, ﬁcando em estado de desﬁguração. A agressão ocorreu dentro da unidade em que ela
estava presa. O caso não foi ﬁnalizado e, portanto, a Justiça não apontou nem penalizou o
responsável, no entanto, ela foi agredida dentro da unidade prisional. O autor do crime não
importa, o que convém ter em mente é que Bolina estava sob proteção do Estado, tendo seus
direitos preservados e, portanto, sua segurança e integridade física e mental deveriam estar
resguardadas. Isso, só é possível quando os proﬁssionais desses espaços forem capacitados para
lidar com a população LGBT, controlando, em consequência, práticas que os próprios
funcionários e demais presos venham a cometer no sentido de ferir o direito de um LGBT.
Conclusão
Sendo assim, um corpo político conservador, constitui, de certa forma, um reﬂexo do
caráter retrógrado da própria sociedade. Tal aﬁrmação decorre do fato de que em uma democracia
representativa, como no caso brasileiro, os políticos apresentam,

de certa forma, uma

convergência de ideias com seus eleitores, sendo que estes depositam naqueles a conﬁança para
defender seus interesses. Nesse sentido, uma mudança no âmbito político deveria partir dos
indivíduos que elegeriam representantes mais preocupados em promover a defesa da diversidade.
12

Disponível em:
http://www.justica.sp.gov.br/StaticFiles/SJDC/ArquivosComuns/ProgramasProjetos/CPDS/Resolu%C3%A7%C
3%A3o%20SAP-n%C2%BA%2011.pdf. Acesso 15 Abr.2015.
- 266 -

I EDS UFSJ 2015

Assim, a mudança de pensamento da sociedade civil dependerá, por sua vez, do aumento
da problematização da temática trans com a população que deve ocorrer por meio de grupos de
defesa dos direitos dos transgêneros dentro das Universidades públicas e privadas, a realização de
mais palestras, debates, Congressos e Audiências Públicas que discutissem a temática com a
sociedade e buscassem uma solução em conjunto para o problema, bem como uma maior e
melhor utilização das redes sociais para informar a população das demandas dessa população.
Suscitar discussões ainda é a melhor maneira de se combater a estigmatização e a violência que
oprimem classes historicamente discriminadas, como é o caso dos transgêneros.
Por ﬁm, devemos ressaltar que o fomento de discussões e a inclusão das pautas dos
transgêneros nos espaços públicos deliberativos de encontro ao que Hannah Arendt preconizou
em sua obra A condição Humana. Para Arendt, o espaço público possuía como característica
essencial a pluralidade. “Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas em uma
variedade de aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que os que estão à sua volta sabem que
vêem identidade na mais completa diversidade, pode a realidade do mundo aparecer real e
ﬁdedignamente.'' (ARENDT, 2000, p.70). Tal caráter é que diferenciaria esses espaços de uma
sociedade de massas, em que há um nivelamento entre os indivíduos13.

Referências Bibliográﬁcas
ARENDT, Hannah.The crisis in Education. New York : Viking Press, 1961, pp. 173-196.
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
BENTO, Berenice. Identidade de gênero: entre a gambiarra e o direito pleno. Brasília: Correio
Brasiliense, 2012.
BENTO, Berenice. O que é Transexualidade? São Paulo: Brasiliense, 2008.
CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de
combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual.
Brasília : Ministério da Saúde, 2004.
Diário Oﬁcial da União, 12 Mar. 2105. Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2015/03/12. Acesso 02 Abr.2015.
13

O que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o número de pessoas envolvido, ou ao
menos não fundamentalmente, mas o fato de que o mundo entre elas perdeu seu poder de congregá-las ,
relacioná-las e separá-las.(ARENDT, 2000, p.64)
- 267 -

I EDS UFSJ 2015

DIAS, Maria Berenice. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2011.
DIAS, Maria Berenice. União Homoafetiva. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011.
E S TAT U T O D I V E R S I D A D E S E X U A L . D i s p o n í v e l e m :
http://www.estatutodiversidadesexual.com.br/p/estatuto.html. Acesso 01 Abr. 2015.
HOGEMANN, Edna Raquel. O reconhecimento da identidade de gênero através do nome social.
Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 39, p. 217-231, 2014.
JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre a população transgênero : conceitos e termos .
B r a s í l i a :

A u t o r,

2 0 1 2 .

D i s p o n í v e l

e m :

http://issuu.com/jaquelinejesus/docs/orienta__es_popula__o_transou
http://pt.scribd.com/doc/87846526/Orientacoes-sobre-Identidade-de-Genero-Conceitos-eTermos
NUNES, C; SILVA, E. A educação sexual da criança: subsídios teóricos e propostas práticas para
uma abordagem da sexualidade para além da transversalidade. Campinas, SP: Autores
Associados, 2006.
PEREIRA, José Alan da Silva. Relações de poder na escola: entre a superação das práticas falidas
e os novos desaﬁos educacionais. Fortaleza, CE.: Revistas Reﬂexões- Ano2, Nº 3, 2013.
P R I M E I R A C O N F E R Ê N C I A N A C I O N A L L G B T. D i s p o n í v e l e m :
www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/IConfNacionalLGBT.pdf primeira conferência. Acesso
02 Abr.2015.
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) / Secretaria Especialdos Direitos Humanos
da Presidência da República, Brasília : SEDH/PR, 2010
TRANSGÊNEROS, TRAVESTIS E TRANSSEXUAIS PODERÃO USAR NOME SOCIAL
NA UNIVERSIDADE. Disponível em: https://www.ufjf.br/secom/2015/02/26/transgenerostravestis-e-transsexuais-poderao-usar-nome-social-na-universidade/ . Acesso 01 Abr. 2015

- 268 -

I EDS UFSJ 2015

Travestis e Transexuais no sistema penitenciário: O duplo invisível
Palavras-chave: transexual, travesti, sistema penitenciário, instituições, invisibilidade
Luiz Carlos Garcia
Professor-orientador do Núcleo de Estudos em Diversidade,
Gênero e Sociedade – NEDGS-CHICA. Advogado. Mestrando na UFOP | luizcg.dir@gmail.com
Raissa Vilela Braga
Membro do Núcleo de Estudos em Diversidade,
Gênero e Sociedade – NEDGS-CHICA. Graduanda em Direito na UFOP | vilelabraga@gmail.com
Henrique Ferreira
Membro do Núcleo de Estudos em Diversidade,
Gênero e Sociedade – NEDGS-CHICA. Graduando em Direito na UFOP | henrique.ferreira94@gmail.com

Resumo: Trata o presente artigo acerca da situação dos transexuais e travestis no atual
contexto social, bem como a dupla invisibilidade imposta aos mesmos inseridos no sistema
penitenciário brasileiro. O intuito é discutir sobre a intensa marginalização social sofrida pelos
grupos acima citados e o papel das variadas instituições estatais nessa dinâmica. Nota-se que há
uma reprodução dentro das instituições, em especial no sistema prisional da exclusão e violência
já perpetrada no seio da sociedade.
1.


Introdução

A Constituição da República de 1988 em seu artigo 5º, inciso XLVIII faz referência à

separação em unidades prisionais, que se dará mediante “a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado”. A citação referente ao sexo do apenado há época da promulgação da Constituição,
ainda não era aberta a conformação do atual debate sobre a sexualidade, se restringindo ao
aspecto biológico.


A fomentação deste referido debate, sobre a ressigniﬁcação do aspecto sexual e a

importância de seu aspecto plural, foi trazida para o centro do debate do Direito, pelo fato deste se
tratar de uma técnica de controle social. Casos como a questão da constitucionalidade da união
estável homoafetiva (ADPF 132) e a possibilidade da adoção do nome social dos transexuais em
seus registros civis (debatida através do Projeto de Lei da Câmara 72/2007), trouxeram a
necessidade de se debater a respeito do caráter cisgênero impregnado no ordenamento jurídico
brasileiro, que não mais (se é que alguma vez o fez) representa a sociedade de forma plural.


Na atual conﬁguração, onde o debate sobre sexualidade não tem mais o caráter

reducionista cisgênero, mas abarca a ressigniﬁcação da terminologia, para dar espaço a um
debate mais amplo sobre o sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero, é imperativo que o
Direito, como um regulador das relações sociais, venha a se adequar a conﬁguração plural da
sociedade, deixando assim, de ser excludente.


Contudo, a questão de identidade de gênero dos transexuais e travestis continua a ser um

“tabu”, visto que são vítimas de uma estigmatização pejorativa, que os afasta do mercado de
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trabalho formal, da vida familiar e da inclusão cidadã na sociedade. Sofrem da dita invisibilidade
social, que é aﬂorada quando se trata do sistema prisional (não apenas brasileiro).


A despeito das garantias constitucionais a dignidade humana (art. 1º, inciso III) e a

integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX), a norma Constitucional que determinada a
divisão dos apenados em unidades prisionais continua a ser entendida majoritariamente como
relativa ao aspecto biológico, gerando uma discriminação odiosa dentro dos presídios.


Destarte, cito o artigo 3º, inciso IV, da Constituição da República que veda expressamente

a discriminação ao estipular como um dos objetivos fundamentais do país, a promoção do bem a
todos, “sem preconceito de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (grifo nosso). Ora, submeter um indivíduo a uma espécie de guetização (ainda
que a própria segregação a um prédio, em última instância, também se trate de guetização) dentro
de um presídio, correndo o risco de danos físicos e psicológicos, violando sua dignidade como
pessoa humana (visto que o próprio indivíduo é constrangido a se identiﬁcar de uma forma em
que não mais se vê, em se tratando de caso em que a sua conformação sexual não se alinha a sua
identidade de gênero), é em verdade, uma das formas mais brutais de discriminação.
Uso ainda das palavras do Ministro Ayres Britto no julgamento da ADPF 123, a respeito
do artigo 3º, IV, que preceitua:
“Tratamento discriminatório ou desigualitário sem causa
que, se intentado pelo comum das pessoas ou pelo próprio Estado,
passa a colidir frontalmente com o objetivo constitucional de
“promover o bem de todos” (este o explícito objetivo que se lê no inciso
em foco).” (BRITTO, 2011, Pag. 24)

Trago referência ao artigo, mais uma vez, para reforçar a explícita vedação constitucional
a “quaisquer outras formas de discriminação”, de forma que a determinação da separação de celas
determinada pelo aspecto biológico, tendo em vista o avançado debate sobre a pluralidade de
conformações que a sexualidade humana pode adotar, não se adequa ao Estado Democrático de
Direito.
1.1 Transexuais e Travestis: semelhanças e diferenças num contexto social.
Destarte, para ﬁns de melhor entendimento e contextualização do presente trabalho, fazse necessário que se deﬁna dois grupos sociais, quais sejam; travestis e transexuais.
 Transexualismo é, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um tipo de
transtorno de identidade de gênero. Ao adentrar no referido assunto, é necessário que se
compreenda que, identidade de gênero refere-se a convicção de cada indivíduo sobre si em se
identiﬁcar masculino ou feminino. Assim, designa-se transexual aquele indivíduo que percebe
em si uma inconformidade entre o sexo geneticamente desenvolvido e a identiﬁcação pessoal de
sexo. Exempliﬁcando de forma simplista, tem-se como indivíduo transexual aquele que nasce
com determinado sexo biológico e que deseja ser, agir e ser visto pela sociedade com o sexo
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oposto a este.
 Em contrapartida, os ditos travestis almejam a vivência e conduta de determinado gênero
que é diferente do sexo biológico apresentado pelo mesmo. Em outras palavras, o travesti não
almeja a intervenção cirúrgica a ﬁm de mudança de sexo, como no caso dos transexuais, porém
tem necessidade de se apresentar à sociedade com as condutas e estética diversas da que
socialmente lhe são impostas, imposição essa feita em razão de seu sexo biológico. Torna-se
claro, portanto, que se trata de dois grupos diversos, e não um mesmo grupo.
 Ainda sobre o assunto, faz-se interessante atentar para o fato de que de acordo com a
classiﬁcação internacional de doenças (CID-10) – última classiﬁcação publicada pela
Organização Mundial da Saúde – o transexualismo permanece no hall de transtornos de
identidade de gênero, o que gera grande discussão acerca de se tal classiﬁcação contribua para a
estigmatização do grupo.
Se a inclusão do grupo no hall de transtornos por um lado possa ser vista com “maus
olhos”, por outro questiona-se a questão, especiﬁcamente no Brasil, de que, caso a citada
condição seja descaracterizada enquanto transtorno ou doença, o Sistema Único de Saúde (SUS)
brasileiro não será mais obrigado a realizar a operação de mudança de sexo, bem como os demais
tratamentos que circundam a mesma situação, o que acabaria por afetar grande parte dos
transexuais brasileiros, que tradicionalmente já fazem parte da camada social vulnerável,
inclusive ﬁnanceiramente. Deste modo até o aspecto da mudança da situação destes indivíduos,
deve ser analisada já com foco na necessidade da construção de políticas públicas que visem o
atendimento as necessidades destes, para que além da ruptura com a estigmatizacao, seja
possibilitada a busca pela efetiva dignidade dessa população.
2. A marginalização dos grupos dividida em esferas
2.1. A Sociedade Civil
O presente trabalho visa dar visibilidade a questão da discriminação constitucional,
partida assim da esfera Legislativa e reﬂetida por conseguinte na esfera Executiva, que elege o
critério biológico de matriz tradicional para a divisão de celas no sistema penitenciário. Esta
discriminação é resultante da própria fuga da sociedade como um todo, que invisibiliza a questão
de identidade de gênero dos travestis e transexuais - os quais secularmente têm seus direitos
renegados - tornando-os “cidadãos de segunda classe”, visando a manutenção de direitos restritos
a uma classe que em contraposição a esta, tem sua identidade de gênero em desconformidade com
seu sexo biológico “originário”.
A invisibilidade própria deste grupo de indivíduos é ampliada, quando se trata da questão
penitenciária. Isto porque, se os apenados já trazem consigo um péssimo estigma social, com a
cumulação do aspecto da sexualidade marginalizada - como a dos travestis e transexuais -, é
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quase que sintomático a escolha da sociedade em evitar uma abordagem mais profunda sobre o
assunto – afora a falta de interesse político na aplicação de recursos públicos na melhora do
sistema penitenciário, visto que a questão além de ser de difícil abordagem, traz consigo uma
imagem negativa ao político a ela vinculada, por puro preconceito enraizado socialmente.
Assim, torna-se imperativo a abordagem do tema que há muito tem sido negligenciado,
levando a marginalização (no sentido de negação de direitos) deste grupo. Marginalização esta,
que está intimamente ligada (não em sentido determinista) a razão que leva este grupo a acabar
dentro do sistema penitenciário. Ora, não se pode negar sistematicamente direitos a um grupo e
esperar que o mesmo venha a obedecer ordenamento jurídico de forma estritamente correta. Até
porque, muitas vezes é esta marginalização social, política e econômica que os leva ao ilícito.
Mais uma vez, friza-se que não em razão determinista, mas em decorrência da lesão
rotineira a autoconﬁança, ao autorespeito, a autonomia própria para a participação da vida
pública (cito Axel Honneth), que conﬁguram a autoconsideração positiva da pessoa humana
enquanto tal e que quando mal formados, levam os indivíduos a não se enxergarem como sujeitos
de direito, visto que para se reconhecerem como tal, é necessário que haja o reconhecimento
mútuo (da sociedade perante o indivíduo para que este enquanto pessoa possa se autoconsiderar).
2.2. A esfera Legislativa e Executiva
A questão de discriminação partida da sociedade civil portanto, adentra a seara
legislativa. Isto decorre da identiﬁcação representativa do eleitor com seu canditado, e também
pelo fato deste não estar imune a formação de consiciência social do meio em que se insere, como
já dito. Neste sentido, há uma ampliação no que tange a marginalização do grupo de travestis e
transexuais, visto que não apenas há a segregação social-civil do grupo, mas também
institucional. O que, de início, poderia parecer apenas mais uma das mazelas sociais produzidas
pela falsa ideia de interação comunicativa de todos cidadãos, por ﬁm se trata de um dos descasos
mais graves perpetrados pelo Estado.
Por consequinte, a hostilização de grupos que culmina na segregação de classe no sentido
ecônomico, inﬂuência a formulação de políticas públicas. É claro e evidente que, o legislador
saído de um setor conservador de classe dominante, de forma alguma terá compromisso de
representação para com o grupo ao qual sempre lhe fora ensinado a desenvolver algum tipo de
repulsa. Desta maneira, institucionaliza a discriminação ao grupo de travestis e de trasexuais. O
Poder Executivo por sua vez recebe a justiﬁcava legal para a não promoção de ações que protejam
estes grupos vulneráveis, visto que sem leis anteriores que promovam a garantia de direitos a
grupos marginalizados, como o de travestis e transexuais, seu trabalho como mantenedor da
sociedade ﬁcaria prejudicado.
A violência institucional então ganha corpo, seja pela apatia Legislativa, que
politicamente não se envolve em assuntos ditos polêmicos, seja pela inércia do Executivo, que
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geralmente por justiﬁcativas baseadas na oneração do Estado ou da falta de base legal, se exime
de seu papel enquanto mantenedor da sociedade. Logo, se torna importante frisar o impacto que
esta violência simbólica do Estado tem sobre estes grupos, em especial o grupo de travestis e
transexuais.
3. O cumprimento da pena privativa de liberdade na atualidade: Reﬂexão acerca do
sistema carcerário nacional
O sistema carcerário brasileiro já há algum tempo vive um momento de abandono e
descaso por parte das autoridades competentes. Os presídios estão todos superlotados. O número
de processos nas varas criminais sobe vertiginosamente e deixa ainda mais crítica a situação do
sistema de execução penal em nosso país.
No ano de 2007 ocorreu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a situação do sistema carcerário brasileiro. A CPI do sistema carcerário
apresentou seu relatório em meados de 2008 e as descrições do que fora visto pelos deputados
chocou toda a comunidade. Visitando diversas instituições prisionais no país, tanto masculinas
quanto femininas, os parlamentares puderam acompanhar bem de perto o dia-a-dia dessas
pessoas e de como elas sobrevivem e em que condições. Todos os presídios visitados pela CPI
encontravam-se em situação de superlotação. Celas planejadas e construídas para abrigar trinta
detentos estavam na verdade com setenta. Em alguns lugares homens e mulheres dividiam os
mesmos espaços, ocasionando situações de violência física e sexual. Pessoas vivendo em meio a
porcos e dormindo a céu aberto, onde na verdade deveria ser um local para cumprimento de pena
no regime semi-aberto. Além dos já clássicos e até aceitos com certa naturalidade pelas demais
autoridades, espancamentos e torturas feitas por presos e por policiais. Alguns mostravam as
marcas de surras tomadas dias antes da visita da CPI.
O que o sistema carcerário brasileiro faz é animalização daqueles que estão nesses
lugares. Pois não podemos nem dizer dos condenados, uma vez que muitos ali ou ainda não foram
julgados ou já terminaram de pagar suas penas, porém com um número de defensores públicos
que chega a permitir a situação veriﬁcada pela própria CPI na qual um defensor público tinha
sobre sua responsabilidade mais de oito mil processos, permanecem presos por falta de atenção
adequada. O tratamento que é dado a essas pessoas faz com que nos deparemos com a clara
certeza que qualquer um que de lá sair estará com toda certeza com uma postura de extrema
revolta com o Estado que o condenou e com a sociedade que além de não fazer nada para que
aquela situação mudasse ainda muita das vezes, aplaudiu essa verdadeira barbárie.
Em regra as pessoas adotam posturas de extremo repúdio por aquele que comete um
crime. Não só repúdio, mas verdadeira indiferença com relação a como que está a vida daquele
que está preso. No entanto a pesquisa mostra que a maioria esmagadora das pessoas nunca esteve
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de fato em um estabelecimento criminal.
4. A expansão do sistema penal e seu uso como substitutivo de políticas públicas
Quando da vivência pelos países da estruturação de suas economias e de sua vida política
ao passarem do arcabouço ideológico do liberalismo e adentrarem o Estado de Bem estar social
ou Welfare State, os governos em pouco tempo perceberam que essa intervenção intensa da
máquina estatal no convívio econômico e social era algo que trazia um ônus que o Estado não
conseguiria suportar. A prestação de serviços em grande escala, uma vez que a demanda era
tamanha, fez com que essa experiência tivesse que ser substituída, uma vez que não havia como
atender a todos em todas as suas necessidades, naquele modelo de prestação estatal.
Diante da situação de ter que cuidar da miséria vivida por amplos contingentes da
população, uma vez que, o desemprego, o subemprego e a criminalidade assolam a maior parte da
população que vive nos chamados “bairros sensíveis” dos grandes conglomerados urbanos.
Essa expansão vivida pelo Direito penal e pelo caráter penal dos Estados modernos tem
sua origem e o cerne de sua ideologia nos Estados Unidos da América. E tomou os países
europeus e também os países do chamado mundo em desenvolvimento. Trata-se aqui de um
conluio entre diversos setores da sociedade, é claro das classes abastadas da sociedade. Estamos
falando desde grandes articuladores políticos que vêem na temática segurança um carro chefe
para as eleições, passando por pessoas que detém cargos de poder na imprensa, no campo
econômico e no meio universitário. Suas ações e sua nova ideologia despontam como uma
planiﬁcação das condutas e das políticas públicas no mundo. Onde a combinação dos grandes
centros universitários, dos encontros e tratados políticos, dos grandes agentes econômicos e as
elites jornalísticas promove a internacionalização da ideologia da expansão do sistema penal.
O surgimento e expansão dos chamados Institutos de Consultoria de Segurança, os think
tanks, com o objetivo de identiﬁcar e analisar problemas no âmbito militar, social e político e
propor soluções para eles, marcam o processo de consolidação dessa política. Esses institutos são
os promotores e vetores dessa visão e dessas idéias. São eles que buscam a justiﬁcação, promoção
e defesa desse maior rigor penal, que recairá necessariamente sobre os mais pobres. Sobre o tema
salienta, Loic Wacquant,
“ Como conseqüência, o papel eminente que cabe aos think tanks
neoconservadores na constituição, depois na internacionalização, da nova doxa
punitiva põe em relevo os laços orgânicos, tanto ideológicos como práticos, entre o
perecimento do setor social do Estado e o desdobramento de seu braço
penal”(WACQUANT, 1999, p. 21)

Com o discurso de que os principais afetados pela criminalidade são os pobres, essa teoria
deﬁne prender exatamente os membros dessas classes as quais eles dizem proteger. Além disso,
demonstra-se aqui a substituição que o Estado utiliza como opção para a decadência social.
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Usando da questão da violência e de seu aumento em todos os setores da sociedade, esses
institutos e demais órgãos e pessoas responsáveis pela análise e proposição de medidas a serem
colocadas em prática pelos governos, justiﬁcam que o acirramento da tutela penal é algo que se
faz necessário para garantir a paz social. Tentam defender e convencer aos próprios atingidos por
essas medidas que tudo isso é positivo inclusive para eles. Sendo que na verdade, essa
maximização do Estado vem apenas para preencher a lacuna deixada por ele mesmo no que diz
respeito às questões sociais. Ou seja, torna-se um ciclo vicioso, o Estado omite-se na esfera
social, o que acaba por gerar condições de miséria para a comunidade que vive em situação de
subemprego, ou quando assalariadas com menos que o básico para a sobrevivência. Esses
indivíduos, por sua vez, acabam por penetrar o largo e de fácil acesso mundo do crime, e passam a
ser clientes do sistema criminal e de suas penas. Ao ﬁnal percebemos que aquele que necessitava
de atenção do Estado pelo viés social (saúde, educação, oportunização de formação adequada,
emprego) e não o tem, recebe posteriormente a tutela penal, ou seja, a pena, não com objetivo de
ressocialização dele na comunidade, mas como meio de resolver um problema que na verdade
não tem origem na segurança pública e sim no setor estrutural do Estado.
4.1. A seletividade do Direito penal e a criminalização das camadas vulneráveis da
sociedade
Os estudos modernos acerca do Direito Penal ocasionaram uma mudança
importantíssima que foi o fato de considerar o crime não mais como uma situação ontológica e
sim uma construção cultural feita pela própria sociedade com o objetivo de coibir determinadas
condutas. Sendo assim, como se trata de uma escolha teremos o fenômeno da criminalização. O
próprio sistema penal escolhe aqueles que farão parte de sua clientela. Ele distribui o status de
criminoso a indivíduos que praticam os atos que por ele são listados como não queridos pela
sociedade. Aqui começa a grande questão do sistema penal, pois a partir do momento que essa
escolha é feita, ela é feita por alguém pertencente à determinada classe. E de acordo com a
orientação ideológica e cultural desse indivíduo conﬁgura-se não só quem será o criminoso, mas
que tipo de pena ele sofrerá.
Podemos dividir a criminalização em dois momentos distintos: a criminalização primária,
que é aquela feita pela culminação legal da conduta considerada crime. Ou seja, é o trabalho feito
pelo legislador, que deﬁne dentro das muitas condutas vistas como negativas, em regra, pela
sociedade quais deixaram de pertencer ao campo da moralidade e passarão a integrar o campo do
Direito tornando-se crime.
É do conhecimento de todos que os parlamentos de modo geral e o parlamento brasileiro
especialmente, possui em sua formação maioria predominante de pessoas oriundas de uma esfera
social diferente daquela a qual pertencem à maioria da população. Com essa formação política,
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cultural, religiosa, ideológica própria e com base nos valores da classe a qual pertence, o
parlamentar ao escolher, ou seja, fazer a criminalização primária, o fará de acordo com o que vem
ao encontro de suas convicções e interesses. Isso é muito claro ao analisarmos as condutas
tipiﬁcadas no Código Penal Brasileiro, onde os crimes contra o patrimônio têm repressão
acentuada com relação aos crimes econômicos. Perceba-se que, é difícil imaginar um
congressista cometendo um dos crimes contidos no título – crimes contra o patrimônio – como o
furto, roubo. Entretanto se pensarmos em um crime de sonegação de impostos, já ﬁca mais
próximo de uma situação possível para um parlamentar. Então nesse ponto, temos a escolha e a
separação entre aquelas pessoas ditas de bem e aquelas que ocuparão o lugar de malfeitores.
A criminalização secundária é aquela exercida pelas instituições responsáveis pela
aplicação do Direito Penal. Se o parlamento deﬁne qual conduta é crime, essas instituições
deﬁnirão quem é o criminalizado. Essa segunda seleção começa a se operar através das
Autoridades Policiais e do Ministério Público. Há uma primeira separação do que segue para as
instâncias superiores e o que não segue. Note-se que nem todas as queixas chegam ao Ministério
Público. E mesmo que chegue, há o ﬁltro do policial ao registrar os fatos.
Ao chegar ao Ministério Público, há uma segunda seleção, uma vez que a instituição pode
ou não oferecer a denúncia, se considerar que o fato não típico, ilícito e culpável. E se não o ﬁzer
os fatos sequer chegarão ao conhecimento do Judiciário. Por ﬁm, a situação chega para análise do
Poder Judiciário, que é quem de fato fará a criminalização secundária. É através da sentença penal
que teremos o etiquetamento de quem é e de quem não é criminoso. De quem merecerá e quem
não merecerá a pena imposta pelo Estado, seja com que ﬁnalidade for. Saliente-se aqui que todo o
raciocínio feito com relação aos parlamentares e a inﬂuência exercida pelo estrato social ao qual
eles pertencem também cabe aqui. Portanto, falar em neutralidade absoluta por parte do julgador,
ignorando toda a inﬂuência ideológica que este já traz consigo é uma postura simplista.
Não é nenhuma novidade que, as pessoas que são normalmente afetadas por essa
criminalização, tanto primária quanto secundária, são as camadas mais vulneráveis da sociedade.
Trata-se da penalização de um grupo especíﬁco. Basta olharmos para dentro dos nossos presídios,
veriﬁcaremos que praticamente em sua totalidade aqueles que lá estão são oriundos das camadas
hipossuﬁcientes da sociedade, e em sua maioria negros, demonstrando aqui, mas uma
segregação, com relação ao critério racial feito pelo sistema penal brasileiro.
E nesse contexto de seletividade e exclusão, tem-se mais discriminação dentro de um
sistema que já é essencialmente discriminatório quando se fala de transexuais e travestis. Ou seja,
se o sistema prisional já é excludente, quando estes indivíduos são inseridos neste sistema, sofrem
de maneira demasiada pois são especialmente violentados. Trata-se claramente da violência
institucionalizada e promotora de todo o funcionamento do sistema. A falta de políticas públicas,
bem como a conduta perpetrada nos estabelecimentos prisionais evidenciam claramente que o
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machismo que ainda impera e permeia não só as pessoas mas as instituições, direciona as ações e
vitimiza diariamente uma gama de pessoas, cuja dignidade humana e a situação enquanto seres
humanos é simplesmente ignorada.
5. A Violência Simbólica e o Duplo Invisível


O conceito de Violência Simbólica foi criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu para

designar a violência que não se caracterizaria apenas como física ou psicológica, mas
institucional. Esta espécie de violência deseguaria na exteriorização do embate físico ou na
tortura psicológica, mas estruturalmente se desenvolveria de forma mais complexa, sendo de
difícil percepção.


A violência simbólica seria caracterizada então pela fabricação de crenças no processo de

socialização, as quais induziriam o indivíduo a se enxergar e a avaliar o mundo de acordo com
critérios e padrões deﬁnidos por uma classe dominante, isto é, pela padronização de uma forma de
vida imposta por uma grupo que domina a política em uma sociedade.


Daí adviria a questão da marginalização dos grupos de travestis e de transexuais. Sendo o

padrão de comportamento normatizado cisgênero, isto é, considerando socialmente aceitável
para um indivíduo apenas a concordância entre a identidade de gênero e o sexo biológico
originário, à ele se imporia um padrão comportamental. O que nos leva a seguinte pergunta: o que
acontece com aqueles que não se enquadram no padrão comportamental socialmente aceitável?


Em um primeiro momento, eles são invisibilizados, o que a sociedade faz o tempo todo

com assuntos considerados indesejados, ou na seara Legislativa os ditos assuntos pôlemicos. Em
um segundo momento, em decorrência dessa invisibilidade, se tem a falta de políticas públicas
dirigidas aquele grupo execrado, sendo que o mesmo é levado a marginalização, pois que tem
seus direitos não reconhecidos.


É sabido que, aquele ao qual se imputa determinado crime, mesmo sem que seja

condenado por tal, ﬁca marcado como criminoso. Há também que se racionalizar este ponto em
especíﬁco, se um crime culminado no ordenamento jurídico o é por um critério de valoração que
discrimina determinada conduta como moralmente condenável, por óbvio àquele ao qual se
imputa o crime também o será.


Não é menos visível o fato de o sistema penitenciário como um todo padecer de certa

invisibilidade social. Como já dito, é normal que havendo alguma instituição que repercuta
negativamente no padrão de comportamento socialmente aceito, a sociedade tente invisibilizá-la
como forma de evitar o enfrentamento. Assim, invisibiliza-se não só o sistema carcerário, mas
aqueles que nele adentram, quer sejam apenados, não-apenados que aguardam julgamento da
autoridade competente, ou mesmo os proﬁssionais que trabalham neste sistema. Esta é a primeira
esfera de invizibilização de que trata o presente trabalho.


A segunda invizibilidade, como já tratado, se refere ao grupo de travestis e transexuais,
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que têm seus direitos violados ou não reconhecidos pela Poder Legislativo. Sendo o homem um
ser social, nele subsiste a necessidade de que a sociedade o reconheça como sujeito de direito,
para que de forma reﬂexa, assim se enxergue. Uma vez que se negue direitos a um grupo de
pessoas que está inserida na sociedade, cria-se um “buraco social”, pois que o grupo existe apesar
de ser invisibilizado e, permanece em convivência com aqueles que o rechaçam diuturnamente.
Como já mencionado, uma vez que se negue rotineiramente não só direitos, mas o
reconhecimento da pessoa humana enquanto tal a um grupo, durante tanto tempo, é no mínimo
um contra senso obriga-los a cumprir as regras que a eles são oponíveis, mas que delas não podem
aproveitar. A marginalização decorrente da negação de direitos, nestes indivíduos se enraíza e,
sem perspectiva de futuro por lhes ser negado qualquer acesso, seja a proﬁssão, educação ou
qualquer outra oportunidade equivalente que lhes dê uma chance de autoconsiderar como
sujeitos de direitos e na sociedade se inserir, são levados ao mercado de trabalho informal, com
pouca ou nenhuma valorização, isto quando ainda se tem alguma oportunidade. Caso contrário, o
campo do ilícito, por oferecer alguma possibilidade de subsistência, acaba sendo a única
alternativa e a invisibilidade imputada a este grupo passa então a ser dupla.
Com isto, é importante atentar ao fato de que os indivíduos, enquanto
“atores sociais só conseguem desenvolver a consciência de que eles são
pessoas de direitos, e agir consequentemente, no momento em que surge historicamente
uma forma de proteção jurídica contra a invasão de sua esfera de liberdade, que proteja a
chance de participação na formação pública da vontade e que garanta um mínimo de
bens materiais para suas sobrevivências”. (HONNETH, 2003, p. 190)

Assim, tendo em vista os próprios dispositivos Constitucionais já referidos que proíbem a
discriminação, visando proteger e assegurar ao indivíduo um mínimo existencial lhes dando a
possibilidade de uma vida digna, é necessário que se reveja a interpretação do artigo 5º, inciso
XLVIII, não a restringindo a uma única interpretação correta e, por conseguinte, abarcando a
pluralidade própria de um Estado que se pretende de Direito - visto que para alcançar este status, o
Estado não poderia negar direitos a um determinado grupo em decorrência de sua razão de ser.
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