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RESUMO

Este estudo objetivou dialogar a teoria queer e o pensamento do filósofo francês Maurice
Merleau-Ponty no que concerne às categorias de corpo e sexualidade. A partir desse diálogo,
delinearam-se outros objetivos, a saber: identificar possíveis recorrências da experiência dos
corpos e sexualidades queer, pensados sob uma perspectiva merleaupontyana, para o
conhecimento da Educação Física e refletir sobre esse campo do conhecimento a partir das
noções de epistemologia queer e da estesiologia. O estudo teve como moldura teórica a
atitude fenomenológica proposta por Merleau-Ponty e a redução enquanto técnica de
pesquisa. Na tentativa de entrelaçar e estabelecer relações entre esses pensamentos acionamos
o cinema do espanhol Pedro Almodóvar como estratégia perceptiva, um exercício do olhar
enquanto possibilidade de leitura do mundo e novas maneiras de perceber o ser humano.
Apreciamos três películas do cineasta, a saber: Tudo sobre minha mãe (1999), A pele que
habito (2011) e Má educação (2004), que nos colocam em contato com corpos e
sexualidades queer, bem como com o corpo estesiológico, do êxtase, das sensações e
experiências vividas, obra de arte inacabada cujos contornos não são fixos ou definidos,
postulados por Merleau-Ponty. O filósofo, ao fornecer um panorama conceitual rico do corpo
e de sua experiência sexual, amplia e inaugura horizontes de pensamento e reflexão para a
experiência queer, uma experiência indeterminada e contingente enquanto forma singular de
habitar o mundo. Tais horizontes inaugurados pelo filósofo e somados à perspectiva queer
contribuem para problematizar os modos de produção do conhecimento e os saberes sobre
corpo e sexualidade na Educação Física. Por fim, apontamos que essa conversação teórica nos
ofereceu pistas para refletir sobre as reverberações de uma epistemologia queer para a
Educação Física a partir de um conhecimento pautado na estesia e no sensível enquanto
marcos de uma outra racionalidade científica.
Palavras-chave: Corpo. Sexualidade. Teoria Queer. Merleau-Ponty. Educação Física.

ABSTRACT

This study had the goal of make a dialogue between queer theory and the thoughts of the
French philosopher Maurice Merleau-Ponty in the categories of body and sexuality. From this
dialogue, other goals were designed, namely: identify possible recurrences of the experience
of bodies and queer sexualities, designed under Merleau-Ponty’s perspective, to the
knowledge of Physical Education and reflect on this domain of knowledge using the notions
of queer epistemology and esthesia. The study had as methodology the phenomenological
attitude proposed by Merleau-Ponty and use the reduction as technic of research. Trying
linking these thoughts we used the cinema of the Spanish director Pedro Almodóvar as
perceptive strategy, an exercise of look as possibility of reading the world and new ways of
perceiving the human being. We appreciate three films, namely: All About My Mother
(1999), The Skin I Live In (2011) and Bad Education (2004), which put us in touch with
bodies and queer sexualities, with the body of esthesia, of the ecstasy, sensations and lived
experiences, un type of art whose contours are not fixed or determinable, postulate by
Merleau-Ponty. The philosopher, provide a rich conceptual view of the body and their sexual
experience, extends and opens horizons of thought and reflection about queer experience, one
experience indeterminate and contingent as a singular way of inhabiting the world. Those
horizons opened by the philosopher and added to the queer perspective contribute to put in
question the modes of knowledge production and the knowledge about body and sexuality in
Physical Education. Finally, we point that this theoretical conversation give us clues to reflect
about the reverberations of a queer epistemology for Physical Education usiging one type of
knowledge guided by esthesia and sensitivity as marks of another scientific rationality.
Keywords: Body. Sexuality. Queer Theory. Merleau-Ponty. Physical Education.

RÉSUMÉ

Cette étude a eu pour objectif établir un dialogue entre la théorie queer et la pensée du
philosophe français Maurice Merleau-Ponty, principalement en ce qui concerne à les
catégories du corps et de la sexualité. De ce dialogue, d'autres objectifs ont été définis, à
savoir: identifier les réverbérations possibles de l'expérience du corps et des sexualités queer,
pensé dans une perspective de Merleau-Ponty, pour le connaissance de l'éducation physique et
réfléchir sur ce domaine de connaissance avec la utilisation des notions de épistémologie
queer et estesiologie. La recherche est basée sur la théorie de la méthode phénoménologique
et utilise la réduction tandis technique de recherche. De manière à enchevêtrer et faire
dialoguer ces pensées, on a utilisé le cinéma comme stratégie perceptive, comme un exercice
du regard en tant que possibilité de lecture du monde et de nouvelles manières de percevoir
l’homme. À cette fin, on a apprécié et analysé trois films du cinéaste Pedro Almodóvar, à
savoir : Tout sur ma mère (1999), La piel que habito (2011) et La mauvaise éducation (2003)
qui nous mettent en contact avec des corps et des sexualités queer, ainsi qu’avec le corps
esthésiologique, de l’extase, des sensations et expériences vécues, capable d’affecter et d’être
affecté, oeuvre d’art dont les contours ne sont pas fixes ou définis, duquel nous parle MerleauPonty. Le philosophe fournit un riche panorama conceptuel du corps et de leur expérience
sexuelle, Il agrandit et ouvre les horizons de pensée et de réflexion sur l'expérience queer, une
expérience indéterminée et temporaire comme un forme particulier d'habiter le monde. Ces
horizons ouverts par le philosophe et ajouté à la perspective queer contribuent à poser en
question les modes de production des connaissances et le savoir sur le corps et la sexualité en
éducation physique. Enfin, nous soulignons que cette conversation théorique nous a offert des
indices de réfléchir sur les répercussions d'une épistémologie queer à l'éducation physique à
partir d'une connaissance guidée pour l’esthésie et pour le sensible comme bornes et points
d'une autre rationalité scientifique.
Mots-clés: Corps. Sexualité. Théorie queer. Merleau-Ponty. L’Éducation Physique.
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TRAVESSIAS INICIAIS

[...] Tudo o que não sou não pode me interessar, há impossibilidade de ser
além do que se é – no entanto eu me ultrapasso mesmo sem o delírio, sou
mais do que eu quase normalmente -; tenho um corpo e tudo o que eu fizer é
continuação de meu começo; se a civilização dos Maias não me interessa é
porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos-relevos;
aceito tudo o que vem de mim porque não tenho conhecimento das causas e
é possível que esteja pisando no vital sem saber; é essa a minha maior
humildade, adivinhava ela.
(Perto do Coração Selvagem, Clarice Lispector, 1998, p. 20).

É endereçando-me ao que me interessa, àquilo que sou e ao que me possibilita
experienciar o drama vivencial no mundo que inicio esse escrito, refiro-me à essa
materialidade que nos faz seres viventes e sencientes, a saber: o corpo. É sobre a experiência
corporal e, eminentemente, sobre a experiência da sexualidade a ela intrínseca que me
debruço nesta dissertação para pensar e refletir sobre o ser de desejos que não cabe e nunca
coube em formas fixas e determinadas de ser, de amar e de sentir prazer. Essas inquietações
me apetecem e fazem vibrar minha interioridade, aquilo que sou e aquilo que vem de mim.
A sexualidade, dimensão corpórea que faz parte de nossa experiência de ser corpo
que se relaciona com os outros, com o mundo e consigo mesmo, acompanha as
temporalidades da humanidade e do humano desde os seus primórdios, e, portanto, tem uma
história. A narrativa sexual na memória do mundo é marcada por interdições, por influências
de instituições como a Igreja e o Estado que ditaram os rumos que o corpo sexuado deveria
tomar enquanto dimensão privada, secreta, temerosa, perigosa e pecaminosa dos homens.
Costa (2005), influenciado pela crítica de Nietzsche ao processo de demonização do
sexo e da sexualidade pela Igreja ao longo da trajetória histórica humana, destaca um trecho
da obra do filósofo, no qual aponta-se uma mudança de visão sobre o Eros. Este “[...] pouco a
pouco, começou a interessar aos homens mais que os anjos e santos [...]” (NIETZSCHE apud
COSTA, 2005, p. 52). Nessa direção, o corpo resiste às regulações da Igreja no que concerne
à dimensão erótica, mesmo com todos os esforços desta instituição para manter o controle
sobre o erotismo e a sexualidade humana.
No texto “o corpo e a sexualidade” da coletânea “o corpo educado: pegadogias da
sexualidade”, Weeks (2013), atenta para o fato de que as inquietações para com o fenômeno
da sexualidade encontram-se no cerne das angústias e preocupações do mundo ocidental
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desde antes do surgimento do cristianismo. Aponta também que no coração desse pensamento
está a suposição de que o corpo carrega e expressa uma verdade fundamental sobre sua
sexualidade.
Tal verdade é criticada por Butler (2012) que se contrapõe à existência do
pressuposto de causalidade ou verdade linear entre corpo, gênero e sexualidade como
sequência predeterminada que faz da mulher, necessariamente feminina e heterossexual e do
homem um ser masculino e heterossexual. No entanto, na contemporaneidade, nos deparamos
cada vez mais fortemente com a desobediência dos corpos a essa pressuposição, criando e
legitimando novas rotas não lineares, contestando essa pretensa verdade.
Dentro dessa conjectura histórica apontada por Weeks (2013), ganha relevo o
surgimento, no final século XIX, da sexologia enquanto disciplina especializada no
comportamento sexual, que enfatizava, no seu início, o sexo como um instinto, impulso
natural e biológico, dimensão puramente orgânica do homem. A sexologia foi uma das
responsáveis por um processo de catalogação e hierarquização das práticas sexuais,
instauração do normal e do anormal, se tornando um marco na definição moderna da
sexualidade (WEEKS, 2013).
Com os avanços e o desenvolvimento de uma série de estudos sobre a sexualidade no
século XX, com o legado deixado pelos estudos de Sigmund Freud e outros, iniciou-se o
questionamento da mesma como condição unicamente natural e orgânica do homem. Em
contraposição a essa abordagem do essencialismo sexual como verdade natural do sujeito,
surgem perspectivas que inauguram a abordagem construcionista social. Nesta, a sexualidade
é compreendida enquanto construção histórica e social a partir dos contextos e das relações de
poder nas quais os sujeitos encontram-se inseridos, e tem como um dos principais
representantes o filósofo francês Michel Foucault que escreveu três volumes sob o título de
História da sexualidade1. Nestes, o autor desenvolve a ideia da sexualidade enquanto
constructo histórico recortado pelo poder, pelo controle e pelo discurso. Tais ideias
influenciaram uma gama de movimentos políticos e intelectuais na segunda metade do século
XX, inclusive o movimento queer.
Despontam também, em meados do século XX, os estudos de Merleau-Ponty,
filósofo francês que pontua a sexualidade enquanto experiência que coexiste com a existência
Para mais aprofundamentos sobre a sexualidade em Michel Foucault, consultar “História da sexualidade I: A
vontade de saber” (1988); “A História da sexualidade II: O uso dos prazeres”(1984) e “A História as sexualidade
III: O cuidado de si” (2013).
1
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corporal do sujeito no mundo, fazendo parte da constituição, da tessitura e feitura corporal, e
assinalando que o homem tem uma constituição sexual, postulações essas que serão
desenvolvidas ao longo deste trabalho.
Especificamente para esse momento inicial de incursão sobre o corpo sexuado,
desejo atentar para o fato de que durante o século supracitado, a sexualidade humana se
legitimou no centro de discussões e reflexões teóricas e acadêmicas. Estas, por sua vez,
alimentaram e foram alimentadas em uma dialética de retroalimentação pelos movimentos
sociais e culturais que emergiram e se consolidaram no questionamento dos sistemas de
normatização do corpo, do gênero e da sexualidade, que se tornaram dimensões de
importância significativa para a experiência sexual e de constituição das subjetividades na
contemporaneidade.
Essas novas significações, avanços teóricos e abordagens sobre sexualidade
juntamente com os movimentos sociais (feminismos e movimentos de gays e lésbicas pela
liberação sexual), culminaram no questionamento, no mundo hodierno, das certezas e da
fixidez das categorias sexuais e tradicionais de gênero e no nascimento de uma nova política
sexual, fundamentada social e historicamente (WEEKS, 2013).
Nessa direção, Costa (2005) aponta para um processo de destradicionalização, de
declínio dos padrões e de transgressões, inaugurando uma ‘moderna cultura somática’ e uma
‘renovação ética’, ambas proporcionadas pela apropriação de novos desempenhos e
experiências corpóreas inéditas que desmoronam as volumosas e colossais normas
psicológico-morais e preceitos de uma essência natural do humano. Para o autor, os prazeres
são plurais, instáveis e mutáveis, e tal multiplicidade reconfigura as formas de enxergarmos os
preceitos morais e a nós mesmos, instalando a contingência em detrimento da essência.
Nesse período de mudanças emblemáticas ocorridas no século XX, para Andrieu
(2014), o intervalo entre 1950 e 1975 foi crucial para a crítica da cultura e para a emergência
de uma contracultura. Tal processo foi balizado em uma nova ideologia corporal a partir de
uma geração de crianças educadas por seus pais revolucionários a seguir os princípios
referentes ao amor livre, ao feminismo, às experiências de expressão e criação, que
possibilitam o afloramento e a reivindicação de uma democracia corporal. Essa democracia
proporciona ao sujeito o direito sobre seu corpo, bem como a liberdade de se definir como
quer para além dos limites supostamente naturais e biológicos do corpo (ANDRIEU, 2014).
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De fato, os anos entre 1960 e 1970 foram emblemáticos para o estabelecimento de
novos horizontes de pensamento, reflexão e vivência do corpo e da sexualidade com o auge
do movimento de liberação sexual ocorrido nos Estados Unidos. Movimento que assinalou a
multiplicidade das formas de exercer e viver a sexualidade para além da heteronormatividade
hegemônica ou da utilização e compreensão unívoca do sexo para a procriação, possibilitando
a luta pela liberdade e pluralização nas formas de ser, amar e de sentir prazer.
É nesse período que as discussões sobre identidades, gêneros e sexualidades se
fortificam impulsionadas pelos movimentos feministas, de gays e lésbicas e pelos estudos
queer. Nessa conjuntura, as inúmeras formas de ser homem e mulher, e de experienciar os
prazeres e desejos corporais são reconstruídas constantemente, e paralelamente são
condenadas ou negadas (LOURO, 2013).
Ainda imersos nessa conjuntura questionadora que se alastra para o século XXI,
assistimos à flexibilização de um dos pilares mais rígidos e primordiais estabelecidos pela
sociedade: a categorização unívoca do masculino e do feminino. As reflexões sobre essa
pluralização de corpos e modos de existir no mundo se fortalece emblematicamente a partir da
década de 80, através de um movimento político e intelectual chamado de Teoria Queer2, que
por sua vez, foi impulsionado por uma série de outros movimentos sociais, dentre os quais se
destacam: o movimento feminista da segunda onda3, os movimentos homossexuais e a luta
pelos direitos civis da população negra no sul dos Estados Unidos. Esses movimentos
políticos e sociais começaram um processo de questionamento dos padrões morais,
deslocando e ampliando a luta social, antes focada nas desigualdades econômicas, para novas
demandas da ordem do corpo, do desejo e da sexualidade (MISKOLCI, 2012).
Nesse sentido, o movimento queer almeja menos pseudo-aceitações sociais para os
sujeitos que se encontram à margem dos padrões, do que fazer ruir as normalizações e valores
hegemônicos que engendram os estigmas. O termo queer pode ser traduzido originalmente
por estranho, excêntrico, raro, extraordinário, e com toda sua carga de preconceito, estranheza
e de deboche, foi assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais para caracterizar

2

Perspectiva teórica e movimento político que surge na década de 80 e se propõe a pensar as ambiguidades, a
multiplicidade, a fluidez das identidades sexuais e de gênero, bem como os corpos que subvertem os padrões
sociais, problematizando as formas convencionais de viver essas dimensões (LOURO, 2013a).
3

O movimento feminista da segunda onda faz parte de um conjunto de movimentos que surgem pela emergência
de novos sujeitos e novas demandas que estão para além do aspecto de desigualdade econômica, englobando
também questões da ordem do desejo e da sexualidade que colocam em xeque padrões morais. O movimento da
segunda onda emerge também enquanto crítica ao caráter branco, heterossexual, de classe média e ocidental do
feminismo precedente (MISKOLCI, 2012).
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a oposição e contestação a heteronormatividade. Queer significa colocar-se contra a
normalização, aponta para o que não está no centro, ele representa a diferença na sua forma
mais transgressiva e perturbadora (LOURO, 2013a).
Convido-os a adentrarem nesse mundo queer e em seus corpos e sexualidades
transgressores, um mundo teórico subversivo, assim como os corpos de que fala:

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito, queer é, também, o sujeito da
sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis,
Drags. É o excêntrico que não deseja ser ‘integrado’ e muito menos
‘tolerado’. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o
quer como referência, um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias
da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre lugares”,
do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca
e fascina (LOURO, 2013a, p. 7-8).

Esses corpos queer não se satisfazem em transgredir as normas de gênero e
sexualidade, desmantelando a lógica sexual que opera através dos binarismos. Eles nos
mostram que as formas de viver essas dimensões se multiplicaram e já não mais podem ser
resumidas nas fronteiras da heterossexualidade/homossexualidade e do masculino/feminino.
Nesse sentido, Butler (2012) defende que não existe uma identidade de gênero por trás das
expressões, essa identidade é uma performatividade constituída. Ao conceber o gênero não
mais como uma categoria de marcação e delimitação social e sim como performance 4 ou
como performativo, amplia-se a perspectiva para além da categorização e enquadramento dos
corpos. Multiplicam-se as formas de afirmação e vivências dos gêneros e sexualidades,
possibilitando a emergência de corpos subversivos no que diz respeito à lógica binária do
gênero.
Para além de desestruturar os binarismos, os corpos queer evidenciam a
possibilidade do atravessamento constante destas fronteiras de gênero, ditas opostas, através
da construção e reconstrução de seus corpos, que podem se colocar especificamente na
fronteira, na indecisão entre o masculino e o feminino e na subversão de não pertencer a
nenhum lugar pré-determinado, é o caso, por exemplo, das drags, travestis ou transexuais.

4

As performances de gênero são construções dos sujeitos a partir de seus horizontes culturais, sociais e afetivos,
e que dialogam o masculino e o feminino, podendo transitar e modificar os signos de seus corpos. O termo
performance é aqui entendido enquanto expressões, gestualidades plurais e desconcertantes que contribuem para
pensar o gênero de forma menos fixa e delimitada.
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Aqueles que corporificam a incongruência e ambiguidade desconcertantes de estar
sempre transitando ou atravessando a fronteira que separa os gêneros e as sexualidades,
segundo Louro (2013a), tumultuam e confundem os signos considerados específicos de cada
território generificado. E por esse motivo são estigmatizados como desviantes e infratores, tal
como os atravessadores clandestinos que cruzam as fronteiras territoriais, e não permanecem
no local onde deveriam pertencer (LOURO, 2013a).
O caráter migrante destes corpos que se travestem do outro sexo, e que não se
definem sexualmente em categorias sólidas, torna cada vez mais difícil a tarefa construída
historicamente de definir e dicotomizar o sujeito como masculino ou feminino, heterossexual,
homossexual ou bissexual, evidenciando que as fronteiras que separam, são ao mesmo tempo,
as que permitem e proporcionam relações de contato, ressignificação e construção do corpo e
de sua sexualidade (LOURO, 2013a).
Quando nos reportamos a esfera das pesquisas e teorizações queer sempre
conectadas ao movimento político, encontramos que a agenda teórica se preocupa com a
problematização das noções clássicas, fixas e limitadas de sujeito e identidade5 enraizadas no
pensamento racional e tradicional. Tal pensamento sofre um grande abalo com as descobertas
da Psicanálise sobre o inconsciente:

Uma vez admitida a existência do inconsciente, é impossível pensar em
termos de um indivíduo coerente e idêntico-a-si-mesmo, já que o sujeito é
constituído por desejos que ele, possivelmente, não pode conhecer nem
mesmo expressar, mas que determinam sua identidade (SALIH, 2013, p. 5657).

Esse processo acaba por nos revelar que o ser humano tem desejos dos quais não
possui pleno conhecimento e controle, bem como que o corpo já não mais se resume a um
simples maquinário de respostas únicas e prontas, em direção oposta, o corpo é lugar do
desejo, do instável, do desconhecido (LOURO, 2013a).
Centrando a atenção na realidade brasileira temos que a sexualidade passa a ter mais
visibilidade nas discussões a partir da década de 1980 quando “[...] a temática também passa a
se constituir como questão acadêmica, na medida em que, em algumas universidades e grupos
Entendemos por identidade, uma construção temporal e mutável ao longo da vida, identidade como “celebração
do móvel”, na perspectiva de Stuart Hall (2011).
5
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de pesquisa vem a ser discutida, especialmente com o apoio nas teorizações de Michel
Foucault” (LOURO, 2013a, p. 33-34). A autora citada ainda pontua que dentro do rol de
teorizações que desestabilizam radicalmente o pensamento racional moderno vigente,
destacam-se os insights de Michel Foucault sobre a sexualidade e sua construção discursiva,
de extrema relevância para a elaboração e concepção da teoria queer. Michel Foucault, nos
três volumes de sua História da Sexualidade, como apontado anteriormente, nos fala do sexo
colocado enquanto discurso e que vivemos imersos nesses múltiplos e constantes discursos
sobre a sexualidade, responsáveis por classificá-la e controlá-la.
Além de influenciar profundamente a formulação da teoria queer e as produções de
seus teóricos, ao nos reportamos ao cenário das produções acadêmicas que tematizam o queer
encontramos até hoje como principal âncora teórica para pensar as questões de corpo e
sexualidade o pensamento do filósofo Michel Foucault, focalizando as relações de poder que
permeiam essas categorias.
Nesse sentido, Judith Butler, uma das principais teóricas queer afirma que “[...] o
sexo é, ele próprio, uma postulação, um constructo que se faz no interior da linguagem e da
cultura” (BUTLER apud LOURO, 2013a, p. 69). Esse enunciado evidencia a possibilidade de
um culturalismo impregnado no pensamento da teoria queer, ao pensar a sexualidade apenas
como um constructo social, histórico e cultural. Além disso, Butler ao mostrar-se próxima às
reflexões de Michel Foucault nos diz que “eu acho que discursos, na verdade, habitam corpos.
Eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu
próprio sangue” (BUTLER 2002, p. 1). No caso deste pensamento é possível problematizar
que o corpo também pode ser capaz de produzir discursos além de ser o alvo maior dos
mesmos.
Percebemos que a teoria queer versa sobre a implosão dos binarismos e diplopias do
corpo, do gênero e das sexualidades a partir de um referencial balizado na dimensão cultural
dos aspectos supracitados, bem como nos discursos que agem sobre os corpos. No entanto,
talvez ainda seja necessário o espírito de ruptura total com as dualidades que se enraizaram no
corpo. Louro (2013a) afirma que segundo a lógica dos teóricos queer se faz necessária uma
transformação epistemológica para refutar os binarismos e suas consequentes classificações. É
nessa direção, que apostamos no diálogo com Merleau-Ponty no intuito de auxiliar essas
discussões, ampliando o aparato epistêmico do conhecimento sobre a teoria queer, colocando
o corpo e a sexualidade em evidência enquanto nossas condições de ser e estar no mundo.
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Nessa direção, longe de negar ou refutar as contribuições de Foucault para pensar o
corpo e a sexualidade e sua importância para o movimento queer, este trabalho visa realizar
alguns apontamentos sobre uma possível interlocução entre a teoria queer e os conceitos de
corpo e sexualidade cunhados na obra de Maurice Merleau-Ponty.
Merleau-Ponty pode nos oferecer novos horizontes para o pensamento, reflexão e
compreensão dos corpos e sexualidades queer, bem como um entendimento do corpo vivido
enquanto palco de experiências éticas e estéticas e uma teoria da corporeidade atravessada
pelas experiências da sexualidade. Para Ahmed (2006), a fenomenologia, ao dar ênfase à
experiência vivida de habitar um corpo, pode oferecer recursos para os estudos queer para
pensar a importância dessas experiências vividas, a intencionalidade da consciência, o
significado das proximidades e do outro. Acreditamos que esses deslocamentos, inscritos em
uma postura queer, podem acarretar reverberações para o conhecimento do corpo, da
sexualidade, dos afetos, dos desejos como dimensões plurais, contingentes e carnais, que
atravessam as experiências existenciais e sensíveis dos sujeitos.
De acordo com Nóbrega (2008), a obra de Merleau-Ponty expressa uma recusa aos
determinismos de toda ordem, no corpo, no conhecimento, na existência, compreendendo o
corpo como condição existencial, afetiva e epistemológica. Trata-se de um corpo sentido,
vivido, desejado, interditado, subversivo, justificando assim nossa escolha por relacionar os
corpos queer e sua teoria com o pensamento do filósofo, que traz a existência enquanto
figurada no corpo, colocando-o sempre em evidência na sua experiência no mundo, inclusive
na sua experiência sexual.
Nesse sentido, questionamos quais as aproximações possíveis e os distanciamentos
entre a teoria queer e as noções de corpo e sexualidade em Merleau-Ponty? Quais as
implicações dessas construções teóricas para ampliar o escopo do conhecimento do corpo e da
sexualidade na Educação Física?
Diante deste cenário, este estudo objetiva dialogar a teoria queer e o pensamento do
filósofo francês Maurice Merleau-Ponty no que concerne às categorias de corpo e
sexualidade. A partir desse diálogo, delineiam-se outros objetivos, a saber: identificar
possíveis recorrências da experiência dos corpos e sexualidades queer, pensados sob uma
perspectiva merleaupontyana, para o conhecimento da Educação Física e refletir sobre esse
campo do conhecimento a partir das noções de epistemologia queer e da estesiologia.
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Sabemos da polissemia que rodeia a expressão Educação Física que pode ser
entendida como prática pedagógica, profissão, disciplina escolar, bem como campo do saber.
Tendo em vista essa diversidade, definimos aqui que a compreensão de Educação Física que
perpassa a construção deste escrito situa-se na dimensão de campo do conhecimento, que
produz saberes sobre o corpo e o movimento. Ancoramos-nos em Bracht (2000), ao afirmar
que “existe um campo acadêmico que é denominado majoritariamente no Brasil de Educação
Física. Como a Educação Física será majoritariamente entendida depende das disputas neste
campo (que está interligado a outros campos)” (BRACHT, 2000, p. 62). Essas questões serão
mais bem expostas no terceiro capítulo ao versamos e refletirmos sobre a epistemologia e os
modos de produção de conhecimento e de racionalidades na Educação Física, destacando a
compreensão de epistemologia queer e apontando uma racionalidade pautada na estesia e no
sensível que abarca os conhecimentos sobre o corpo como ser sexuado.
Na tentativa de entrelaçar e dialogar esses pensamentos utilizamos o cinema do
espanhol Pedro Almodóvar como estratégia perceptiva, um exercício do olhar enquanto
possibilidade de leitura do mundo e novas maneiras de perceber o ser humano.
No que concerne às categorias do estudo, escolhemos o corpo, porque é através dessa
materialidade que os sujeitos queer se fabricam, se transformam, se metamorfoseiam, se
reconstroem, se tornam mais de um gênero e mais de uma sexualidade, é no corpo que se “[...]
localizam os principais símbolos do masculino e do feminino; e investem conhecimento,
tempo e dinheiro para que possam ostentar, sentir e exibir um corpo diferente, um novo
corpo” (BENEDETTI, 2005, p. 51). Nesse sentido, Merleau-Ponty sinaliza que “o corpo não é
ambíguo; ele só se torna ambíguo na experiência que temos dele, eminentemente na
experiência sexual, e devido à sexualidade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 178). Nesse
sentido, o corpo construído social e historicamente vai tornando-se ambíguo a partir da
experimentação de uma sexualidade que desvia da norma padrão, sem a qual não haveria
necessidade de transformação corporal. Nessa direção “há uma espécie de osmose entre a
sexualidade e a existência, isto é, se a existência se difunde na sexualidade, reciprocamente a
sexualidade se difunde na existência [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 180). É nesse
sentido de coexistência e imbricação entre corpo e sexualidade, esta última enquanto
dimensão corpórea e existencial, que se delimitou as categorias deste estudo.
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Caminhos metodológicos

No que concerne às inquietações sobre a tematização das relações entre corpo e
sexualidade na Educação Física, destaca-se a existência de vários estudos recorrentes na área
tematizando e pensando as relações de corpo, gênero e sexualidade no âmbito específico do
esporte, com uma incidência maior de trabalhos que discutem a questão das mulheres e das
feminilidades neste espaço.
Nesse contexto, podemos citar alguns trabalhos como o intitulado “Feminismos,
mulheres e esportes: questões epistemológicas sobre o fazer historiográfico” (2007), e “O
esporte e a construção de uma estética eugênica: imagens do corpo feminino na Revista
Educação Physica” (2012) escritos por Silvana Vilodre Goellner, uma das principais
pesquisadoras brasileiras na área da Educação Física e suas interlocuções com o gênero e a
sexualidade, que versam sobre o feminino e a mulher no esporte. Destaca-se também a tese de
doutorado da autora citada acima que se intitula “Bela, maternal e feminina – imagens da
mulher na Revista Educação Physica” (1999).
No entanto, no que concerne às produções que acionam o pensamento queer na
Educação Física, não encontramos uma discussão consolidada. Os estudos e produções são
ainda embrionários. Destaco nessa conjuntura um trabalho publicado recentemente sob o
título “Fallon Fox: um corpo queer no octógono” (2014), de autoria de Silvana Goellner e
Carla Grespan, bem como artigos de minha autoria juntamente com o professor Allyson
Carvalho de Araújo frutos de pesquisas realizadas ainda na graduação, por meio da iniciação
científica, que refletem sobre o corpo queer na arena esportiva, a saber: “Resistência Queer:
marcação do território gay no cenário heteronormativo do esporte” (2015) e “Pensando o
corpo travestido e transexualizado no esporte: uma análise da película Beautiful Boxer”
(2015). Tem-se ainda a tese de doutorado intitulada “A (hetero)normalização dos corpos em
práticas pedagógicas da educação física escolar” (2013) de Priscila Gomes Dornelles que
utiliza a teoria queer enquanto base teórico-metodológica.
Percebe-se que os investimentos nos estudos e produções sobre o gênero na
Educação Física têm crescido e são de extrema importância para as reflexões sobre corpo,
esporte e educação em nossa área, marcando a necessidade do nosso campo em olhar para
esses indicadores e marcações. Prova desse processo foi a criação dentro de um dos maiores
congressos científicos de nossa área o CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do
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Esporte) um grupo de trabalho temático (GT) sobre gênero que teve seus primeiros trabalhos
apresentados e publicados na XIX edição do evento realizado no ano de 2015 na cidade de
Vitória/ES. O GT teve o total de 32 trabalhos, dentro os quais, encontramos dois que
tematizavam o queer6.
Existem também alguns trabalhos que versam sobre esporte, atletas e competições
queer, mas que foram escritos por autores que não são da área específica da Educação Física.
Podemos citar, neste contexto, produções de Wagner Xavier Camargo e Carmem Silva Rial,
que trazem uma gama de contribuições para pensar os sujeitos queer no esporte no contexto
pós-moderno, tendo como pauta central as competições esportivas mundiais que agregam os
atletas queer (CAMARGO; RIAL, 2009).
Contudo, essas iniciativas de discussão dos corpos e da própria teoria queer na
Educação Física são extremamente recentes, pontuais e inaugurais. Essa perspectiva teórica
queer, bem como a problematização do corpo e da sexualidade da qual ela fala é frágil no
campo da Educação Física, que ainda se ancora em uma perspectiva fixa de gênero,
sexualidade e corpo. Nesse sentido, a pesquisa aqui delineada se propõe a trazer possíveis
reverberações epistemológicas desta construção teórica para a área da Educação Física,
pensando em específico o corpo e a sexualidade, dando destaque a esta última dimensão que
faz parte da experiência corporal e que, entretanto, parece ser uma experiência, por muitas
vezes, esquecida ou escanteada quando se pensa o corpo e o seu conhecimento na Educação
Física.
De acordo com pesquisa realizada na base de dados da Capes, Lilacs e Scielo,
percebemos que o cinema de Almodóvar é acionado frequentemente para pensar questões de
drogas, novos arranjos familiares, bem como de gênero, sexualidade e performatividade. No
entanto, neste trabalho pretendemos interrogar os corpos e sexualidades queer em Almodóvar
à luz das postulações de Merleau-Ponty, dando um caráter de ineditismo à pesquisa, tendo em
vista que a teoria queer já foi dialogada com diversos autores, por exemplo, nos livros:
Foucault e a Teoria Queer (SPARGO, 2006) e Judith Butler a e Teoria Queer (SALIH,
2013).
Destacamos também o livro Queer Phenomenology (2006), no qual a autora utiliza o
conceito de orientação para aproximar e dialogar os estudos queer com a fenomenologia,

6

Para mais informações, consultar os anais do evento, disponíveis em: http://congressos.cbce.org.br/index.php/
conbrace2015/6conice/schedConf/presentations.
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trazendo novas maneiras de pensar a espacialidade da sexualidade ou o espaço como sexuado.
Ela defende também que a fenomenologia, ao dar ênfase à experiência vivida de habitar um
corpo, pode oferecer recursos para os estudos queer para pensar a importância dessas
experiências vividas, da intencionalidade da consciência, do significado das proximidades e
do outro.
No que se refere à Merleau-Ponty existem uma série de estudos e escritos que
problematizam as questões do corpo e do movimento a partir do filósofo, destacando-se
estudos como os de Terezinha Petrucia da Nóbrega e Iraquitan de Oliveira Caminha, a saber
alguns exemplos: Corpo, Motricidade e Subjetividade em Merleau-Ponty (2012),
Corporeidade e Educação Física: Do corpo objeto ao corpo sujeito (2009) e Uma
Fenomenologia do corpo (2010a). Para esse escrito, além de refletirmos sobre o corpo queer a
partir do pensamento do filósofo, acionamos também suas postulações sobre a experiência da
sexualidade e do desejo na tentativa de ampliar o escopo teórico sobre essas dimensões ao se
pensar o conhecimento sobre o corpo na Educação Física.
Enquanto bases teóricas referenciais para a interlocução e o diálogo proposto para a
construção da dissertação, no tocante à teoria queer, elencamos as seguintes obras: Teoria
queer: um aprendizado pelas diferenças (2012); Um corpo estranho: ensaio sobre
sexualidade e teoria queer (2013), Judith Butler e a Teoria Queer (2013); Problemas de
gênero: feminismo e subversão de identidade (2012) e Queer Phenomenology (2006). No que
concerne ao referencial de estudo do filósofo Maurice Merleau-Ponty, elencamos sua tese que
data do ano de 1945, Fenomenologia da Percepção (1999), pelo fato da obra conter um
capítulo específico sobre sexualidade e outro sobre corpo, muito embora os conceitos estejam
transversalizados no livro inteiro. E a segunda obra consiste no livro A natureza (2006), que
nos seus esboços contém ensaios sobre o corpo estesiológico, indeterminado, bem como
considerações que vão além da noção de corpo próprio estabelecido na primeira obra em
questão, como a noção de Eros e libido. Além dos livros, soma-se o ensaio O Homem e a
Adversidade publicado em Signos (1991), no qual o filósofo disserta sobre a experiência da
sexualidade, bem como textos dos comentadores de Merleau-Ponty.
Para a discussão epistemológica referente ao campo de saber denominado Educação
Física realizada no último capítulo, elencamos como noções centrais a epistemologia queer
trazida por Silva (1999) e as questões referentes à relação entre estesia e conhecimento a
partir das considerações sobre ciência e conhecimento encontradas em Merleau-Ponty e em
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textos como Epistemologias do corpo: a filosofia e a arte como atos de significação
(NÓBREGA, 2007).
Antes de seguirmos, é preciso destacar que esse trabalho transita pelo deslocamento
realizado por Merleau-Ponty no que concerne aos conceitos de corpo e de carne em sua obra
filosófica. Ao nos balizarmos em Saint-Aubert (2013), cujo livro é animado de um
movimento geral que vai do corpo à carne, entendemos a filosofia de Merleau-Ponty a partir
da temporalidade de sua escritura, repleta de transições e rupturas que conduziram a
Fenomenologia da Percepção à uma filosofia da carne numa abordagem ontológica. Ir do
corpo à carne, ou do corpo fenomenal à carne significa um avanço ontológico na obra do
filósofo, significa ir mais profundamente na corporeidade por meio da percepção, da
intercorporeidade e do desejo (SAINT-AUBERT, 2013).
Nessa direção, compreendemos o conceito de carne enquanto tentativa de habilitação
ontológica do corpo presente em seus últimos escritos, O Olho e o espírito e O visível e o
invisível. Muito embora, tal deslocamento não seja o foco do trabalho, esse movimento
conceitual que vai do corpo à carne e ao desejo é importante para este escrito na medida em
que abre novos horizontes de pensamento a partir da compreensão carnal da afetividade e da
sexualidade, bem como do corpo estesiológico (SAINT-AUBERT, 2013).
Nesse sentido, iniciamos trabalhando com o corpo próprio e fenomenológico do
mundo vivido e percebido para, posteriormente, chegarmos ao conceito de corpo enquanto
carne, aprofundando a experiência desta e de sua ligação com o desejo, com as sensações e
com a estesia. Esse deslocamento teórico da obra de Merleau-Ponty se faz presente nos dois
primeiros capítulos, nos quais caminhamos, respectivamente do corpo próprio à carne da
estesiologia no primeiro capítulo e no segundo da sexualidade coextensiva à vida ao erotismo
da carne, ao ser libidinal desejante e mais promíscuo, no sentido de interligado e misturado,
ao outro.
O estudo tem como moldura teórica o próprio método fenomenológico, que
considera como pontos de referência a subjetividade encarnada, o mundo e a experiência
vivida, a descrição e interpretações dos fenômenos nas suas mais variadas significações,
concebendo o corpo como local de conhecimento e saber nos seus diversos sentidos e modos
de ser no mundo.
Ancorada na fenomenologia de Merleau-Ponty, que coloca a experiência vivida do
ser no mundo enquanto fonte e pilar de sustentação do conhecimento, explicito minha
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identificação, abertura e experiência com a temática queer que me levou a escrever essas
linhas aqui descritas. Minhas leituras sobre a teoria queer principiaram na graduação em
Educação Física, a partir da inquietude a respeito das questões concernentes ao gênero e à
sexualidade na área. Meu encontro com essa construção teórica aconteceu no ano de 2013
durante a tessitura de minha monografia bem como com os estudos e leituras referentes a
experiência enquanto bolsista de iniciação científica. Em ambos os espaços de pesquisa
analisava películas do início do século XX, que versavam sobre os sujeitos que transgridem as
normas de gênero e sexualidade binárias (Gays, lésbicas, travestis, transexuais) no âmbito
esportivo. Foi nesse período que comecei a me debruçar e a me fascinar pelos corpos queer e
sua capacidade de subverter as lógicas, criar novas rotas, traçar novos caminhos para a
existência corporal.
Atrelada a essas vivências e inquietações anteriores, adiciono minha entrada no
Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte na linha de estudos sócio-filosóficos sobre o corpo e o movimento humano, que me
possibilitou adentrar no universo de pesquisa do grupo Estesia (Grupo de Pesquisa Corpo,
Fenomenologia e Movimento), bem como me integrar aos trabalhos desenvolvidos por este e
pelo Laboratório VER – Visibilidades do Corpo e da Cultura de Movimento, que, por sua vez,
está integrado ao Estesia. Esses espaços de construção do conhecimento consideram a arte
cinematográfica como uma possibilidade de refletir sobre temas filosóficos por
desencadearem percepções e discussões sobre o corpo e o movimento. Nessa direção, o grupo
vem desenvolvendo atividades relacionadas à análise de filmes, produção de vídeos,
pesquisas, dissertações e teses sobre o corpo e o movimento no âmbito da arte
cinematográfica e também fora dele, tendo como principal ancoragem teórica e metodológica
as obras de Merleau-Ponty.
Ainda no primeiro semestre do mestrado participei de algumas experiências
vivenciais com uma turma da disciplina de Consciência Corporal, ofertada pelo departamento
de Educação Física da UFRN para os alunos da graduação. Ao realizar a docência assistida
nesta turma, percebi corpos com extrema dificuldade de expressão e de aceitação de suas
peculiaridades, sensações e afetividades, corpos presos que não conseguem se entregar
completamente às vivências corporais por possuírem, ainda, inúmeras amarras advindas de
suas experiências vividas. Comecei a perceber também que compartilhava grande parte das
dificuldades desse grupo de alunos, e que a Educação Física, naquela disciplina, ou em outras
instâncias, poderia contribuir consideravelmente para vivências corporais e existenciais que
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proporcionassem maior liberdade de expressão e conhecimento do corpo. Além disso,
preconceitos e convenções poderiam ser problematizados, dando espaço para as sensações e
afetividades diversas que emergem do corpo vivo e para a própria sexualidade do corpo, cuja
expressão é tão ínfima, temerosa e cuidadosa. No entanto, esse pensamento de uma Educação
Física, enquanto área ou prática libertadora do corpo, parece não ser unânime ou frequente em
suas ambiências de intervenção e em suas paisagens epistêmicas. Dessa problemática, emerge
a necessidade de pensar esses elementos do corpo, da sexualidade, da expressão, da
afetividade na Educação Física, possibilitando fissuras e aberturas para a liberdade de diversas
formas de ser e de se exprimir no mundo.
Destaco ainda, nesses caminhos traçados, a minha ida ao I Simpósio FrancoBrasileiro Corpo, Educação e Cultura de Movimento, realizado na cidade de Montpellier
entre 1 e 3 de outubro de 2014. Nessa ocasião ouvi sobre o corpo estesiológico, bem como
sobre a aproximação deste com a noção de expressividade e do sensível no campo da arte, por
meio da obra de Hélio Oiticica. Ouvi, inquieta, a professora Petrucia Nóbrega na mesa
filosofias do corpo apontar a virada ontológica de superação do dualismo corpo sujeito/objeto
rumo as sensações do corpo estesiológico que se movimenta marcado pelos gestos, me
fazendo refletir sobre as relações desse corpo estesiológico e sensível com os corpos
expressivos do cinema de Almodóvar, que gestualizam artisticamente sua corporeidade,
comunicando suas sensações no espaço e narrando suas histórias de transformação através do
corpo. Na mesma oportunidade, o professor Iraquitan de Oliveira Caminha refletiu sobre a
capacidade de criação do corpo no domínio dos gestos, e sobre um viver criativo do corpo que
se configura enquanto obra de arte na expressividade, postulações e reflexões que auxiliaram
nas discussões dos corpos queer neste trabalho.
Durante a viagem, que não se configurou apenas enquanto deslocamento geográfico,
mas que me permitiu também deslocamentos de pensamento, de conhecimento e de
existência, foram realizadas visitas a diversos museus e exposições que me auxiliaram a
pensar o corpo e a arte, ampliando e enriquecendo meu olhar para esses fenômenos. O
primeiro local visitado foi o Centre Pompidou em Paris, apreciei algumas de suas exposições
permanentes e a exposição temporária de Marcel Duchamp, artista do século XX que mudou a
natureza da arte. Duchamp estava interessado não somente na arte, mas na literatura, nas
ciências ocultas, ópticas, físicas e mecânicas, construindo uma série de projetos fazendo uso
do movimento, como máquinas e filmes. Ele pintou corpos desnudos como figuras abstratas,
provocativas, eróticas, enigmáticas, quebrando com qualquer tipo de formalismo ou
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naturalismo, figuras que poderíamos chamar hoje de queer. Sua pintura mescla o visceral e o
mecânico, simetria e espiritualidade, erotismo e subjetividade, um encontro entre um objeto,
uma inscrição e um dado momento, proporcionando assim o mistério e infinitas
possibilidades de análises.
Ainda em Paris, visitei o Musée du Quai Branly, um lugar de encontro de culturas do
mundo. Nesse museu apreciei a exposição temporária Tatoueurs Tatoués, que fazia uma
espécie de arqueologia da tatuagem nas diversas civilizações até o momento atual com a
explosão dessa arte. A tatuagem é uma prática/arte milenar extremamente interessante que nos
diz da necessidade humana de marcar os corpos de maneira indelével e significante. Enquanto
arte do marginal, do submundo tornou-se um “estilo de vida” onipresente no mundo inteiro na
sua dimensão contemporânea, “vivante” e em movimento. Na exposição foi possível explorar
um mundo novo, uma experiência corporal e de subjetivação nova através de fotos de corpos
tatuados que nos dão a pensar sobre as intervenções corporais e de um vídeo sobre a
experiência da tatuagem. Neste vídeo as pessoas falavam sobre a significação da tatuagem
enquanto liberdade do corpo e liberdade significava poder fazer o que quiser com seu corpo,
significava poder criar a partir do corpo. Outros comparavam o corpo com uma tela na qual
inscreviam sua história, memórias, aquilo que queriam levar com eles quando morressem nos
fazendo refletir sobre suas experiências vividas. De fato, os corpos da arte nos dão a pensar,
são visibilidades que nos remetem à linguagem visual “vivante”, significante da vida, do
movimento e da liberdade, que comunicam a afirmação de uma visão do mundo.
Na cidade de Nîmes foram visitados os seguintes lugares: Carré d’art; Museu
arqueológico, Museu de história natural e Museu de belas artes. Neste último, foi possível
apreciar uma exposição de Tsuguharu Foujita chamada Nu allongé, cujo um dos temas
preferidos era o feminino. Dentre as pinturas da exposição, destaco a imagem abaixo que dá
nome à exposição, pertencente à sala de arte moderna. Nu allongé escancara o corpo nu, nos
chocando ao mesmo tempo em que nos coloca em frente à verdade de nossa natureza, de nós
mesmos e de nosso sexo, por tantas vezes mascarado, disciplinado e coberto.
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Imagem 1 – A nudez corporal

Fonte: Quadro de Tsuguharu Foujita fotografado no Museu de Belas Artes na cidade de
Nîmes/França.

Por fim, relato a visita extremamente rica ao museu Paul Valéry localizado em Sète,
no qual tive a oportunidade de apreciar uma exposição temporária intitulada Miró: vers
l'ínfiniment libre, vers l'ínfiniment grand. Miró, influenciado por Cézanne deseja com suas
obras nos transportar para o mundo da irrealidade, das emoções e da liberdade artística. Como
jardins dançantes e com um mosaico de cores, Joan Miró nos diz que a pintura jamais é a
forma pela forma, são espaços e horizontes vividos mesmo que na eloquência do silêncio
porque a arte, a pintura, no meu movimento imóvel, faz vibrar o corpo.
A vivência desses novos horizontes artísticos, culturais, sociais, acadêmicos,
corporais, naturais e existenciais me fizeram ampliar as paisagens dessa minha pesquisa de
mestrado e vislumbrar outros caminhos e rotas da experiência do corpo e da sexualidade.
Considerando todos esses sentidos que fui capturando durante esses movimentos e espaços de
pesquisa, aciono Merleau-Ponty, que ao versar sobre a relação entre ciência e experiência, nos
atenta para o fato de que:
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Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma
visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da
ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído
sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor,
apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente
despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3).

É nessa relação com o objeto, com o mundo e com os outros que os corpos e
sexualidades queer, bem como o cinema e os escritos de Merleau-Ponty, passaram a fazer
sentido na minha existência, ativando sentidos e olhares para essas maneiras múltiplas de
existir e pensar o mundo, definindo meu interesse e me despertando para continuar no mundo
da pesquisa. No entanto, é preciso atentar para o fato de que a aproximação com o objeto de
pesquisa é uma manobra arriscada, na medida em que nos causa fascinação. É por isso que
utilizamos como recurso metodológico a redução fenomenológica enquanto ruptura com a
familiaridade para com o objeto. Afastamos-nos dele no intuito de vê-lo de outras formas,
enxergar seus paradoxos e incompletudes, mesmo sabendo da impossibilidade de nos
distanciarmos por completo de tais objetos, tendo em vista que os mesmos habitam em nós,
no nosso corpo e na nossa experiência no mundo, como nos diz Merleau-Ponty:

Porque somos do começo ao fim relação ao mundo que a única maneira,
para nós, de apercebermo-nos disso é suspender este movimento, recusar-lhe
nossa cumplicidade ou ainda colocá-lo fora de jogo. Não porque se renuncie
às certezas do senso comum e da atitude natural — elas são, ao contrário, o
tema constante da filosofia —, mas porque, justamente enquanto
pressupostos de todo pensamento, elas são ‘evidentes’, passam
despercebidas e porque, para despertá-las e fazê-las aparecer, precisamos
abster-nos delas por um instante. [...] A reflexão não se retira do mundo em
direção à unidade da consciência enquanto fundamento do mundo; ela toma
distância para ver brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais
que nos ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do
mundo porque o revela como estranho e paradoxal (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 10).

É na tentativa de enxergar os paradoxos do mundo, do corpo e da sexualidade queer,
em seus possíveis diálogos e entrelaçamentos com os escritos de Merleau-Ponty, que
recorremos ao cinema enquanto uma das estratégias de redução, para além das leituras das
obras referentes às duas construções teóricas em evidência no estudo. O cinema se enquadra
em um exercício do olhar e da criação e imputação de sentidos e significados ao fenômeno a
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partir das diferentes interpretações que dele afloram, partindo do pressuposto de que o
conhecimento é sempre inacabado e aberto à inúmeras percepções. Nesse sentido, ancorados
no pensamento de Nóbrega (2010) entendemos que a visibilidade das obras permite uma
experiência sensível do olhar que nos ensina a enxergar novos sentidos, rompendo com os
determinismos instituídos, criando novas significações a partir do processo de ver o objeto de
outra maneira, aprofundando e ampliando nosso conhecimento e compreensões sobre o ser e a
existência.
Na busca da ampliação dos sentidos não instituídos consideramos o cinema enquanto
arte tendo em vista que “a obra de arte amplifica o enigma da visibilidade e apresenta
elementos significativos para compreender a relação do sujeito e do objeto, pois a visão
depende do movimento [...]” (NÓBREGA, 2008, p. 397). Olhares que se cruzam diante de
uma obra e ultrapassam o visível nos colocam em contato com símbolos, com a sexualidade,
com a imaginação, nos oferecendo novas possibilidades de pensar o corpo e a sexualidade a
partir dos cenários fílmicos, auxiliando na reflexão sobre os paradoxos e complexidades da
existência encarnada no mundo. Dessa forma, o cinema não é apenas uma mera representação
da realidade, ele atende as nossas necessidades do imaginário, dos devaneios, da magia e da
estética, tudo que a vida cotidiana não é capaz de satisfazer (MORIN, 1997).
Segundo Nóbrega (2008), o corpo vivido em Merleau-Ponty é o corpo da relação
com os outros, dos instintos profundos e da sexualidade, destacando que a verdade do corpo
pode ser encontrada na estesia das relações e no imaginário da arte e que a exploração dessa
arte, seja por meio da pintura ou do cinema, nos permite uma nova visão do homem e do
tempo.
No caso específico do cinema, concordamos com Morin (1997) ao afirmar o caráter
mágico, imaginativo e afetivo desta arte, que nos afeta com suas histórias e corpos
expressivos da paixão, emoção e criação, nos levando a outros lugares, percepções e
temporalidades, porque temos a:

Necessidade de fugirmos a nós próprios, isto é, de nos perdermos algures, de
esquecermos os nossos limites, de melhor participarmos no mundo, ou seja,
no fim de contas fugirmo-nos para nos reencontrarmos. Necessidade de nos
reencontrarmos, de sermos mais nós próprios, de nos elevarmos à imagem
desse duplo que o imaginário projeta em mil e uma vidas extraordinárias
(MORIN, 1997, p. 170).
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A utilização de filmes enquanto recurso metodológico na produção do conhecimento,
ao movimentar nossas reflexões, nos colocam em contato com esses corpos extraordinários.
Segundo Baecque, “é próprio do cinema registrar corpos e com eles contar histórias [...]”
(BAECQUE, 2009, p. 482). A percepção desses corpos cinematográficos que podem ser
estranhos, doentes, sedutores, impressionantes, bem como a história narrada, sempre nos leva
a pensar e a ampliar nosso olhar tendo em vista que a obra “pode significar o mundo com
tanta "profundidade" quanto um tratado de filosofia” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19).
No entanto, esse processo somente torna-se possível por meio da percepção, isso
porque “é mediante a percepção que podemos compreender a significação do cinema: um
filme não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 115). Ancorados no
pensamento do autor supracitado e entendendo que o filme deve ser examinado como um
objeto a se perceber, não podemos conceber essa operação como um processo puramente
físico-fisiológico, pois a percepção se dá no nosso contato com o mundo, “[...] a percepção é o
conhecimento de um sujeito corporal, havendo uma intensa relação entre nosso corpo, os
objetos e o mundo percebido” (NÓBREGA, 2013, p. 2).
E, por se configurar enquanto relação do sujeito com o mundo, a percepção não pode
fechar-se na imposição de um significado unívoco sobre o objeto, proporcionando uma
diversidade de possibilidades e significações tecidas pelos diferentes contextos, sensações,
subjetividades e corpos que se relacionam com esse mundo e o interpretam. Nesse sentido,
atentamos para o fato de que nossa apreciação cinematográfica das obras jamais será acabada
ou caracterizada como possibilidade única, configurando-se como uma leitura possível dentro
da infinidade de percepções que podem ser desencadeadas por tais películas. Nos ancoramos,
assim, em Merleau-Ponty ao nos revelar que “o mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo
que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o
possuo, ele é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14).
Centrando nossa atenção nas categorias centrais do corpo e da sexualidade, serão
analisadas durante a construção da dissertação três películas do cineasta espanhol Pedro
Almodóvar, a saber: Tudo sobre minha mãe (1999), A pele que habito (2011) e Má Educação
(2003), nelas escolhemos cenas que nos colocam em contato com corpos e sexualidades
queer, bem como com o corpo estesiológico, do êxtase, das sensações e experiências vividas,
capaz de afetar e ser afetado, obra de arte cujos contornos não são fixos ou definidos, com
toda a gama de proibições e permissões nele imbricados. A constituição e escolha desse
corpus de análise dentre a vasta filmografia de Almodóvar se deve ao fato dos filmes
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abordarem de forma emblemática as questões concernentes ao corpo, gênero e sexualidade,
nos provocando a pensar, principalmente por seus personagens dúbios, instáveis, migrantes e
metamorfoseados.
Reportamo-nos às produções de Almodóvar justamente por seus sujeitos que
transgridem as normas e corporificam a incongruência e ambiguidade desconcertantes de estar
sempre na fronteira que separa os gêneros e as sexualidades. Sujeitos que, com seus corpos
expressivos, estesiológicos, transexualizados, travestidos, de sexualidade e desejos nãonormatizados e fugidios da lógica binária (Hetero-Homo), embaralham as fronteiras
tradicionalmente opostas e fixas do gênero, da sexualidade e das identidades.
Com seus personagens perturbadores, cambiantes e ambíguos em sua sexualidade,
afetos e desejos, Almodóvar tenciona diversas possibilidades de ser, desejar e existir no
mundo a partir da experiência do corpo, rompendo interdições deterministas e nos afetando
com seus corpos abjetos, ditos queer, estranhos, desconcertantes, esquisitos por recusarem
valores de uma ordem sexual heteronormativa hegemônica. Os corpos queer presentes em sua
filmografia fazem ruir as normalizações identitárias fixas e determinações convencionadas
cultural e socialmente de como se deve ser e de como se deve viver a sexualidade ao mostrar
a capacidade de tornar-se, de criar e de recriar o corpo na sua relação com o mundo, nos
remetendo ao ser selvagem7 e do indeterminado de Merleau-Ponty.
Ao nos brindar com uma análise do cinema de Almodóvar, Vergara (2009) o
caracteriza como uma cinematografia das tensões e escrituras do descontínuo, das rupturas,
das cores, que se inscrevem nos movimentos, fluxos e deslizes. Almodóvar sempre inutiliza
as formas tradicionais ou habituais de criação e seus filmes são resistências à homogeneidade,
narrações do instável e do fugidio. O mundo almodovariano nos convida a visitar as margens,
fronteiras e bordas, e, para compreender e se inundar por esse universo, é necessário que os
leitores e espectadores de suas obras se desfaçam de todas as suas tentações totalizadoras, de
almejar o centro ou uma estrutura determinada. Almodóvar brinca, segundo Vergara (2009)
com personagens que não possuem unidade ou identidade fixa de sujeito, estão sempre
móveis, se aproximando, assim, dos corpos que estamos chamando de queer.

“Abraçados e entrelaçados, Espírito Selvagem e Ser Bruto são a polpa carnal do mundo, carne de nosso corpo
e carne das coisas. Carne: habitadas por significações ou significações encarnadas [...] nosso corpo não é uma
máquina de músculos e nervos ligados por relações de causalidade e observável do exterior, mas é interioridade
que se exterioriza, é e faz sentido” (CHAUÍ, 2002, p. 155).
7
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Nesse sentido, o modo de funcionamento de seus filmes é balizado justamente na
transição. De acordo com Vergara (2009) o diretor está mais interessado pelo fluxo,
construindo um universo do transitório, de transformações profundas e da mutação. Os corpos
de Almodóvar estão sempre em um estado de “tornar-se”, eles não são, apenas “estão” em
constante estado de metamorfose, corpos do desejo e pulsões que contestam o orgânico como
modelo de organização corporal.
No caso específico das obras aqui selecionadas, alguns personagens emblemáticos
são uma espécie de celebração do trânsito no tocante ao gênero, afetos, desejos, sexualidades
e ao próprio corpo como forma de existir no mundo. Eles serão os interlocutores principais de
nossa apreciação. Em Tudo sobre minha mãe (1999), temos, por exemplo, as personagens
Agrado e Lola, em Má Educação (2004) as personagens Zahara e Ignácio que nos chamam
atenção. Todas elas travestem seus corpos, reviram, constroem e reconstroem seus modos de
ser e estar no mundo. E, por fim, em A pele que habito (2011) a reconstrução do corpo da
personagem Vera nos leva a pensar os limites entre o transitório e o permanente, no quiasma e
na ambivalência. Almodóvar, como nos fala Vergara (2009) sempre nos leva a crer que é
possível existir de outra maneira, com sua arte da descontinuidade e da ruptura e seus corpos
travestidos, trans, duplos, mistos, indeterminados sexualmente, ele nos mostra que “há que
confundir para poder ser” (VERGARA, 2009, p. 217, tradução nossa).
Nessa inexatidão corporal, Almodóvar filma os corpos assim como são, rompe com
qualquer forma regrada, domesticada ou clássica de representação, seus corpos são
representados sob todas as suas formas verdadeiras, ele introduz uma tradição e uma liberdade
corporal no cinema. E é em busca dessa verdade do corpo, de uma “sinceridade corporal”
(VERGARA, 2009) que elegemos sinais, indícios, aos quais estamos denominando de
indicadores corporais, a serem analisados nas presenças corporais não uniformes em tela, para
que possamos adentrar na realidade mais crua possível destes escândalos corporais.
Esses emblemas e marcas são materializações e expressões do inacabamento e da
teimosia dos corpos que experimentam a mistura de aparências, afetos e sexualidades; são
recursos e traços das mudanças e transformações, que fazem desaparecer a harmonia e
distorcem o modelo de corpo bem-comportado. Tais traços podem ser visualizados na arte
cinematográfica capaz de nos mostrar as condutas e comportamentos estampados no rosto,
nos gestos e no corpo. E isso só é possível parafraseando Nóbrega (2013) porque o cinema, ao
colocar a câmera em movimento proporciona a restauração da corporeidade e da sensação de
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realidade, enfatizando as atitudes corporais e emoções dos personagens que ganham relevo e
movimento na obra:

Eis porque a expressão humana pode ser tão arrebatadora no cinema: este
não nos proporciona os pensamentos do homem, como o fez com o romance
durante muito tempo; dá-nos a sua conduta ou o seu comportamento, e nos
oferece diretamente esse modo peculiar de estar no mundo, de lidar com as
coisas e com os seus semelhantes, que permanece, para nós, visível nos
gestos, no olhar, na mímica, definido com clareza cada pessoa que
conhecemos. Se o cinema deseja nos mostrar uma personagem tomada de
vertigem, não deve tentar conferir a visão interior da vertigem [...]
sentiremos isso bem melhor, apreciando exteriormente, contemplando esse
corpo desequilibrado a se contorcer sobre um penhasco, ou esse andar
vacilante, tentando adaptar-se na desorientação do espaço (MERLEAUPONTY, 1983, p.116).

Nesses desequilíbrios do corpo, direcionaremos nossa contemplação para tentar
descrever os paradoxos e as desordens inerentes ao corpo que está atado ao mundo. A citação
acima nos fala da visibilidade dos gestos possibilitada pelo cinema, e sua importância está
atrelada ao fato da expressão dos mesmos nos dá a ver esses modos de estar e existir no
mundo. Reportamo-nos, então, para esses elementos corporais visibilizados no cinema de
Almodóvar, dos quais a gestualidade é expressão primordial.
De acordo com Baecque, “a própria matéria do filme é o registro de uma construção
espacial e de expressões corporais. Registrar com o auxílio de uma câmera, corpos que se
relacionam em um espaço, eis a definição dessa organização formal chamada cinema”
(BAECQUE, 2009, p. 481). Através dessas expressões e gestualidades, os corpos queer nos
convidam ao seu encontro, a adentrar em sua história corporal e passear por seu caminho
construtivo e expressivo de uma materialidade sempre incerta, travestida de símbolos, cujas
presenças ou ausências revelam, sugerem e ampliam significados, sendo assim, indicadores
corporais e sinais simbólicos que nos levam a ver de outras formas, e que se configuram
enquanto dissonâncias corporais visíveis do modelo heterossexual e binário.
Nessa direção, corroboramos com o pensamento de Merleau-Ponty quando este
explica que “[...] reconhecemos uma determinada estrutura comum à voz, à fisionomia, aos
gestos e ao andar de cada pessoa – cada pessoa não é, para nós, nada mais do que essa
estrutura ou esse modo de estar no mundo” (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 110). Estruturas
estas que englobam também os adornos, a maquiagem, as perucas e todo um conjunto de
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elementos responsáveis por uma estetização não tradicional das aparências. “Assim, a
madeixa dos cabelos, o lenço ou o perfume, a fotografia comunica não só uma ideia, mas a
presença daquilo de que são apenas fragmentos ou sinais” (NÓBREGA, 2013, p. 9).
Tendo em vista que “[...] o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam,
as intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz [...]” (GOELLNER, 2013,
p. 31), elegemos, além da gestualidade, cabelos e maquiagens, o elemento da vestimenta, das
roupas e figurinos dos personagens porque estes utilizam o “[...] mudar de roupa para mudar
de ser, para criar outro corpo, outros limites [...] também é o meio para ajudar o corpo a
mudar de território [...]”(VERGARA, 2009, p. 161, tradução nossa).
Outro indicador corporal emblemático nesses corpos trânsito é a maquiagem,
enquanto sinal transitório. Batons, rímel e sombras, tudo isso contribui para as multiplicidades
de marcas que vão interrogando o corpo, bem como sua coerência, coesão, em uma constante
recomposição. De acordo com Vergara (2009) no cinema de Almodóvar, “a composição, o
rímel, as cores vão multiplicando a presença do corpo no mundo, seu estar aqui. Sempre com
a necessidade absoluta de reivindicar sua presença no transitório do instante” (VERGARA,
2009, p. 153, tradução nossa).
Todos esses indicadores nos auxiliarão na análise das categorias de corpo e
sexualidade à luz do cinema de Almodóvar, interrogando a teoria queer e Merleau-Ponty na
busca de ampliar os sentidos da experiência do ser no mundo.
Ao nos reportarmos à análise das imagens corporais no cinema, utilizaremos a
descrição de cenas, englobando questões concernentes aos sons, espaços, tempos, ritmos,
gestos, personagens, expressões, enquadramentos da câmera, tentando abarcar todo o
conjunto que forma a cena. Para tanto nos balizamos, enquanto instrumento metodológico, em
uma ficha de análise fílmica produzida e utilizada no Laboratório Ver (ANEXO 1), que nos
fornece um caminho ou um roteiro de observação e descrição das películas.
Contudo, nós a utilizamos de uma forma redimensionada e voltada para os
indicadores de corpo, gênero e sexualidade, bem como para a escolha de cenas que possam
responder a nossa problemática de estudo. A ficha de análise está organizada em três
momentos, além dos dados técnicos da produção (título original, ano e país de produção,
direção, gênero, duração e idioma). No primeiro momento, intitulado “sobre a técnica
cinematográfica”, realizamos uma descrição do argumento fílmico, foco narrativo, cenário,
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figurino, trilha sonora/sonorização, fotografia e câmera. Tais aspectos não foram mudados em
relação à ficha usada pelo grupo.
A segunda parte da ficha original estava intitulada de “sobre o corpo e a cultura de
movimento”, e suas categorias foram reorganizadas a partir dos interesses desta pesquisa
sendo chamada de “Visibilidade dos corpos queer no filme”, englobando as seguintes
categorias: Corpo e gênero (ressignificação do masculino/feminino, homem/mulher); Corpo e
sexualidade (desejos, afetos, normas e rupturas); Corpo e expressão (Olhar, posturas, gestos,
fisionomias, afetos, emoções, estesia, linguagem e movimentos) e corpo queer (figurino,
maquiagem, ressignificações das normas, modificações e metamorfoses). Por fim,
adicionamos um terceiro momento que não se faz presente na ficha original referente à
descrição dos indicadores corporais queer visualizados nos personagens para auxiliar a pensar
as categorias centrais do estudo.
A dissertação será organizada em três capítulos. O primeiro enfatizará as noções de
corpo em Merleau-Ponty e na teoria queer sendo transversalizado, principalmente pelos
filmes Tudo sobre minha mãe (1999) e Má Educação (2003). Ao dialogar, nesse primeiro
momento, a perspectiva queer e o pensamento de Merleau-Ponty traçamos um caminho que
inicia pela performatividade em termos queer, passando pela experiência da expressão do
corpo próprio e chegando ao corpo da estesiologia.
Posteriormente, no segundo capítulo, a ênfase é dada às noções de sexualidade em
ambas as construções teóricas, colocando em tela o filme A pele que habito (2011).
Esforçamo-nos para realizarmos um deslocamento de uma análise discursiva do corpo e da
sexualidade foucaultiana comum nos estudos de gênero e sexualidade e nos estudos queer
rumo ao corpo da estesia, da experiência expressiva e da sexualidade enquanto experiência
(inter)corporal inerente à existência em Merleau-Ponty. Destacamos que a separação entre
corpo e sexualidade se deu apenas por uma questão metodológica de organização dos
capítulos, e que essas noções e dimensões estão entrelaçadas durante todo o trabalho, tendo
em vista a impossibilidade ontológica de separá-las.
No terceiro capítulo, tencionamos os novos horizontes de significação advindos
desses corpos, sexualidades e da própria teoria queer, pensados a partir de uma perspectiva
merleaupontyana e representados aqui pelos personagens de Almodóvar, para o conhecimento
da Educação Física enquanto campo de produção de saberes. A partir da noção de
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epistemologia queer questionamos os modos de produção de conhecimento da área e
apontamos outras rotas de racionalidades possíveis e sensíveis.
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TRAJETO 1 – ITINERÁRIOS DO CORPO

[...] Mas é que basta silenciar para só enxergar,
abaixo de todas as realidades, a única
irredutível, a da existência. (Clarice Lispector,
Perto do coração selvagem, 1998, p. 22).
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Iniciamos nossa viagem para o universo dos corpos queer, cujo itinerário será guiado
primeiramente a partir das reviravoltas identitárias e distanciamentos das normalizações
provocadas pela teoria queer, focalizando as compreensões de corpo que balizam esse
movimento sob à luz das teóricas Judith Butler e Beatriz Preciado, que recentemente mudou
seu nome para Paul Beatriz Preciado.
Posteriormente, adentraremos no mundo do filósofo Maurice Merleau-Ponty e de
suas ideias arrebatodoras sobre o corpo, que nos levam a pensar a dimensão corporal humana
dentro do universo queer, corroborando para uma possível ampliação dessa compreensão
dentro da teoria queer. Merleau-Ponty nos faz pensar em um espetáculo expressivo do corpo
que pulsa e vibra a cada batida do coração e, que acima de tudo, vive e experiencia o mundo.
É esse espetáculo vivo do corpo que desejamos lampejar e despertar nesse capítulo, por
acreditar que essa latência do corpo parece estar adormecida na teoria queer, mas não em seus
corpos.
O corpo sempre foi um importante alvo de normalização, a regulação do corpo e do
desejo perpassaram a construção cultural e social do humano desde os primórdios das
civilizações e deixaram marcas indeléveis na história do corpos. Essa história, enquanto
processo dinânico, ainda se faz no presente balizada em passados não tão distantes, nos quais
o corpo era a face viva e encarnada do pecado e seus desejos sexuais eram tidos como
instintos selvagens que deveriam ser contidos, relegados ao esquecimento ou condenados à
morte.
Refletindo sobre esses processos, acionemos agora uma sequência cenográfica
pertencente ao filme Má Educação (2004), na qual a travesti Zahara adentra com seu corpo
dúbio e profano nos espaços tidos como sagrados da Igreja e da escola católica nas quais
estudou quando criança. Zahara e seu amigo Paquito são corpos queer, anatomicamente
classificados como homens, mas que se adornam com signos do feminino e recusam o padrão
heteronormativo e os binarismos de gênero. Fazendo referência à um episódio religioso,
Paquito diz a Zahara que o Padre Manolo vai fazer com elas o que cristo fez com os
vendilhões do templo, e completa “os expulsou com um chicote e ele era Jesus.”
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Imagem 2 – Corpos do Pecado

Fonte: Cena do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

O corpo e a sexualidade são dimensões que estão imersas, na visão dos personagens,
na esfera do pecado, de algo a ser concertado pela igreja. Na sequência da cena, Zahara vai
até a sala de Padre Manolo, ela quer chantageá-lo em troca de seu silêncio sobre os abusos
sexuais praticados pelo Padre a um de seus alunos no passado. Em troca do dinheiro que
financiará mais mudanças, tendo em vista que a personagem deseja em suas palavras “uma
vida melhor e um corpo melhor”, ela não publicará o relato do abuso. O padre, por sua vez,
afirma que Zahara não está em condições de fazer chantagem fazendo referência a sua
condição corporal de travesti, ele argumenta que as pessoas acreditariam nele dando a
entender que Zahara não inspira credibilidade. A travesti contesta: “as pessoas mudaram.
Estamos em 1977, essa sociedade valoriza mais minha liberdade do que sua hipocrisia”.
Essa frase nos remete às mudanças já apontadas anteriormente quanto à compreensão
do desejo sexual a partir das transformações teóricas e dos movimentos sexuais de
liberalização. De fato, a sociedade estava em plena efervescência no tocante à sexualidade
nesta época e as transformações históricas pelas quais essa dimensão humana tem passado ao
longo dos últimos 50 anos são nítidas. Contudo, as formas de controle e regularização dos
corpos e desejos não desapareceram, eles também foram sendo criados, recriados e
materializados de outras formas e em diversos espaços sociais, dentro os quais destacamos a
escola.
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Um dos meios de regulação mais eficazes do corpo foi e ainda é a educação formal.
Louro (2013) ao corroborar com essa afirmação, nos fala de uma educação enquanto espaço
tradicional de normalização e ajustamento dos corpos, gêneros e sexualidades às regras e
disciplinamentos. E é justamente nesse campo, geralmente regulador da educação, que autora
deseja testar o ímpeto transgressor e anti-normalizador da teoria queer, a fim de desafiar a
escola, currículos e o próprio processo de educação a pensar em sujeitos que fazem escapar as
certezas estabelecidas como rotas a serem seguidas pelo corpo e seu desejo, a partir de uma
“pedagogia” e de um “currículo queer”. Tais elementos fazem parte de um movimento que ela
denomina de “queering a educação”, cujo intuito é abalar, perturbar e contestar as regras e
ordens estabelecidas para o corpo, o gênero e o desejo (LOURO, 2013a).
Refletindo sobre essa normalização do corpo e do desejo no processo educativo,
convido-os a apreciar outra cena retirada do filme Má educação (2004) na qual se visibiliza
uma aula de ginástica ou Educação Física que se passa em um campo de futebol, uma
verdadeira e implacável educação dos corpos realizada em um colégio religioso para meninos.
Uma sequência forte que assuta educadores. Corpos retilíneos, enfileirados, dóceis,
destituídos de suas pulsões e sentimentos, alienados pelo movimento padronizador ditado por
um suposto educador padre, que parece ser discípulo de Amoros8.
Na tela completamente escura vai aparecendo a imagem no centro que se espalhando
gradativamente para a tela inteira nos faz ver aquelas muitos corpos de meninos fazendo
abdominais em um plano aberto sob a ordem do padre, cuja voz autoritária esbraveja: “Acima!
Abaixo!”. Enquanto utiliza um apito e grita novamente: “De pé! Mão atrás da cabeça!”.

8

Coronel espanhol que viveu na França, Amoros era estudioso da ginástica e desenvolveu nas primeiras décadas
do século XIX uma sistematização de exercícios ginásticos como modelo de treinamento para o corpo visando
seu desenvolvimento físico, e, principalmente a instauração ou incorporação de normas de conduta moral
primadas pela educação cívica da época (SOARES, 2005).
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Imagem 3 – A educação do corpo

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Vergara (2009) ao comentar sobre os traçados e linhas do cinema de Almodóvar nos
chama a atenção para a configuração espacial desses meninos fazendo ginástica sueca sobre
as ordens do padre José, sentado e sempre acompanhado de seu bastão, como um símbolo de
poder. Segundo o autor, esses traços retilíneos marcam sempre os limites dos corpos, uma
barreira que tenta segurar o inexorável das existências, essas linhas significam imobilidade
para as silhuetas de corpos desencarnados, ou seja, sem vida pulsante de desejos.
Ao nos reportarmos à história da ginástica nos deparamos com esse ímpeto
normalizador do corpo e dos desejos que despontam e se fortificam de forma emblemática
durante todo o século XIX. A ginástica até então era vivenciada de forma libertária por
artistas de circo, acrobatas e funâmbulos do mundo europeu com movimentos e gestos
criativos, não-sistemáticos de um corpo que era espetáculo vivo da ousadia e da inventividade
corporal. Paulatinamente, a ginástica vai se transformando enquanto forma de expressão do
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corpo espetáculo rumo a uma configuração de uma educação normatizadora do corpo e do
gesto, em um contexto social marcado pela emergência dos ideiais burgueses e capitalistas de
produção (SOARES, 2005).
Essa educação do corpo e dos gestos também perpassa desde as primeiras
configurações da ginástica pelas questões relacionadas ao gênero e à sexualidade. Esse
disciplinamento do corpo também abarcava o ser masculino e ser feminino, ser homem e ser
mulher, ditando como cada um deveria se comportar, vestir, andar e se movimentar. Alguns
exercícios não podiam ser realizados pelas mulheres pois demandavam força que poderia ferir
a delizadeza das mesmas, bem como alguns movimentos não eram adequados para os
homens.
Esse processo de generificação dos exercícios se perpetua até os dias atuais na
prática social da Educação Física, atrelando cetas práticas corporais a um determinado gênero,
como por exemplo, relacionando a dança à mulher e o feminino bem como as lutas ao homem
e à masculinidade. Ratificava-se e ainda ratifica-se uma polaridade dos comportamentos por
meio das práticas corporais, reproduzindo modos únicos e “corretos” de ser homem e mulher.
E a ginástica que hoje denominamos de Educação Física já impulsionava tais dicotomias,
sendo um lócus rico de reflexões sobre as questões de gênero e sexualidade.
Dentro dessa ‘pedagogia do signo e do gesto’, que também abarca as questões
apontadas acima, se objetivava enquanto forma de treinamento do corpo, o controle do
mesmo, a instauração de gestos comedidos e silenciosos, o desenvolvimento de um corpo sem
excessos e moralmente “sadio” através de exercícios sistemáticos. Nesse contexto de
limitações das expressões do corpo, a ginástica relacionava-se à obtenção e ao aprimoramento
da civilidade, estava à serviço da moralização e do desenvolvimento do caráter, saúde, força e
beleza, pautada em normas disciplinadoras. Os movimentos deveriam possuir finalidades e
utilidades específicas e servir como redentores morais e físicos, distanciando-se dos
desregramentos e contorcionismos do corpo circense e funambulesco, substituindo a liberdade
das artes do corpo por movimentos precisos, sistemáticos e controlados que deveriam servir à
instauração de um novo projeto estético. Surge um novo modo de ser civilizado, prudente e
útil para as guerras ou para a indústria produzido a partir de uma ginástica científica em pleno
desenvolvimento (SOARES, 2005).
Instaurou-se então, nesse período, uma educação cívico-sentimental, marcada por um
esquecimento das sensações em detrimento de um disciplinamento do corpo e de sua
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sexualidade, apontada por Costa (2005) enquanto uma clássica educação burguesa dos
sentidos, cujos objetivos consistiam em disciplinar as sensações e a espontaneidade corporal,
domesticar as paixões e moderar os prazeres sexuais através da aprendizagem de formas
unívocas de vestir-se, sentir e se comportar:

Amar eroticamente, procriar decentemente e criar filhos sensíveis dizia
‘quem era quem’, em matéria de poder econômico, prestígio sociocultural e
nobreza afetiva. Para tanto, o corpo e seus sentidos foram submetidos a
rigorosas disciplinas, entre as quais as mais analisadas foram as sexuais, as
intelectuais, as higiênicas e as de apresentação social (COSTA, 2005, p.
207).

É nessa conjuntura que a ginástica se transforma em poderosa ferramenta e
instrumento para a educação do corpo para todas as classes, mas principalmente para o
proletariado que deveria tornar-se cada vez mais forte e saudável para o desenvolvimento do
capital. Essa ressignificação das práticas e artes do corpo e do movimento que surge na
Europa no século XIX são originários das primeiras tentativas de sistematização e
cientificidade da ginástica, chamado genericamente de movimento ginástico europeu, ele foi
composto por escolas e métodos ginásticos nascidos nas principais sociedades burguesas da
época, a saber: Alemanha, Suécia, França e Inglaterra. Os métodos que levam os nomes dos
países, segundo Soares (1994), partilhavam objetivos relacionados à regeneração da raça,
promoção da moral e da saúde dos trabalhadores fabris sem preocupar-se com suas condições
de vida, pretendia também o desenvolvimento da força e da coragem utilitárias para guerrear
ou para o trabalho nas fábricas. Esses métodos ultrapassaram as fronteiras da Europa,
chegando ao Brasil, onde se configuram como a gênese de nossa moderna Educação Física.
A escola sueca, especificamente retratada na cena cinematográfica aqui descrita,
objetivava, de acordo com Soares (1994), extirpar os vícios da sociedade, regenerá-la,
aprimorar a beleza, a saúde e o caráter do corpo, pautando-se em fins mais pedagógicos do
que militares. Carmen Soares (1994) ao nos contar a história da origem dos métodos
ginásticos e de sua reverberação no território brasileiro, atenta para o fato de que todas essas
escolas promoveram influências para a Educação Física no Brasil, em especial o método
francês. Independente do lugar e do método, em todos esses espaços a Educação Física
enquanto prática social se pautava em um conhecimento biologicizado do corpo e buscava
promover a assepsia e higienização social e moral. Para a autora supracitada a ginástica e
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Educação Física tal qual a conhecemos hoje é fruto de um casamento entre liberalismo
econômico e positivismo científico, e de seus pais herdou a predileção pela hierarquização e
normatização, pela ordem e disciplina e pelo adestramento do corpo compreendido
exclusivamente como massa biológica a ser moldada:

E a Educação Física, seja aquela que se estrutura no interior da instituição
escolar, seja aquela que se estrutura fora dela, será a expressão de uma visão
biologicizada e naturalizada da sociedade e dos indivíduos. Ela incorporará e
veiculará a ideia da hierarquia, da ordem, da disciplina, da fixidez, do
esforço individual, da saúde como responsabilidade individual. Na sociedade
do capital, constituir-se-á em valioso instrumento de disciplinarização da
vontade, de adequação e reorganização de gestos e atitudes necessários à
manutenção da ordem (SOARES, 1994, p. 20).

A película de Almodóvar ao nos proporcionar a visibilidade desses corpos praticando
ginástica nos faz relembrar essa história de disciplinarização, bem como nos transporta para
uma configuração atual da Educação Física que ainda herda alguns desses traços de
instrumentalização disciplinante que reverberam em suas práticas educacionais e no
conhecimento da área até hoje. Nessa história da Educação Física, que ainda está a se fazer,
corpos, desejos, subjetividades e sexualidades queer, como as de Ignácio e Enrique não
possuem espaço, passando por processos de adestramento, disciplinarização, normalização,
exclusão e correção.
Nessa direção, transportar o ímpeto perturbador e subversivo da teoria queer para o
âmbito da Educação Física significa dar espaço para expressões, gestualidades, existências
corporais e experiências sexuais como as dos personagens do cinema queer de Almodóvar.
Significa também balançar certezas, desconstruir cânones, provocar reflexões sobre o corpo e
a sexualidade como dimensões existenciais dos sujeitos. Nessa perspectiva, a Educação Física
enquanto ‘educação do corpo’ distancia-se de um modelo físico e moral de normatização dos
corpos, passando a questioná-los em detrimento da consideração da pluralidade de sensações,
emoções, linguagens, expressões, afetividades, desejos e sexualidades que fazem parte da
experiência corpórea do sujeito que se move no mundo.
Na película, os corpos se curvam em geometrias estáticas e parecem impossibilitados
de subverter as ordens de controle do corpo e de seu movimento: “os silêncios contidos nos
gestos esboçam imagens que devem ser internalizadas em posições e comportamentos. A
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ginástica, com suas prescrições, enquadra-se nesta pedagogia e faz-se portadora de preceitos e
normas” (SOARES, 2005, p. 17).

Contudo, em meio a essa internalização de

comportamentos e formas de ser estáticas, somos surpreendidos e transportados novamente
para a última cena da sequência acima descrita, quando a câmera que mostrava corpos
destituídos de potência de vida sob a ordem de Padre José, focaliza agora o rosto de Ignácio,
um dos personagens principais da narrativa de Almodóvar. Mesmo sob controle, podemos ver
a mistura de raiva e tristeza em seus olhos ao ver Enrique, seu primeiro amor sendo expulso
da escola. Em plano americano vemos Ignácio fazendo os exercícios e olhando Enrique por
meio das grandes do portão os dois se entreolham na despedida. Ignácio paralisa e os dois
choram.

Imagem 4 – O olhar vivo e subversivo de Ignácio

Fonte: Cena do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Ignácio e Enrique são frutos de um processo educacional autoritário e violento, do
qual nos fala Miskolci (2012), que deixa marcas nos corpos que saem como o esperado e que
resistem, e é esse mesmo processo que persegue, pune e marca como indesejáveis e anormais
os sujeitos que fogem à normatização. Nesse sentido, o personagem Padre Manolo, diretor da
escola, ao saber do desejo que os meninos tinham um pelo outro decide expulsar Enrique,
tendo em vista que Ignácio era objeto de amor do Padre, que o tocava sexualmente com
frequência. Nesse mundo almodovariano de mosaico de desejos tidos como impróprios, a
escola ainda tenta instaurar um processo de normalização identitária, que se assemelha à
educação do corpo e dos sentidos burguesa oitocentista, ditando modelos de como as pessoas
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devem ser, tornar-se e comportar-se. Todavia, alguns corpos fogem das rotas para eles
planejadas e se transformam tendo em vista a não fixidez das identidades.
Ao afirmarmos essa característica de mobilidade das identidades, nos ancoramos no
pensamento de Hall (2011) que nos chama atenção para a experiência moderna de “crise de
identidade”, na qual as concepções essencialistas de identidades estáveis e permanentes de um
sujeito fixo, coerente e unificado, entram em colapso, dando lugar a identidades móveis,
multifacetadas, contraditórias e deslocadas, balizadas na incerteza e na instabilidade. Para o
autor a identidade é uma “celebração do móvel”, de forma que a coerência e a completude
identitárias são apenas fantasias, tendo em vista que “o sujeito assume identidades diferentes
em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”
(HALL, 2011, p. 13).
Prova disso, como veremos no canto direito da imagem a seguir, é o nosso
personagem de olhar vivo: Ignácio, cuja metamorfose do tempo e da vida corporal,
transformou em travesti. Longe de ser um sujeito coerente, sentiu a necessidade existencial de
transformar seu corpo, em metamorfosear-se com traços do feminino, e personifica a
concepção de identidades possíveis, plurais, temporárias e inacabadas acima desenvolvida.

Imagem 5 – Rasuras de uma vida

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Logo no início do filme na apresentação dos atores, vemos o nome Francisco Boira
que interpreta o verdadeiro Ignácio no tempo presente da película. Enxergamos também no
mosaico da imagem uma seringa, uma caveira, braços compostos por ossos e músculos,
signos religiosos e um rosto com um olhar penetrante, tratam-se de traços, marcas da vida do
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personagem. Cada símbolo conta um pouco de sua história e dos deslocamentos e
metamorfoses de um menino abusado sexualmente por um padre na escola católica em que
estudava e que transformou a anatomia de seu corpo com a implantação de seios, que
metamorfoseou sua aparência com insígnias do universo feminino e que hoje é uma mistura
letal de drogas e hormônios.
Esse verdadeiro Ignácio aparece na segunda metade do filme quando o personagem
do senhor Berenguer (ex- padre Manolo) o visita. Inicialmente, Berenguer recebe uma ligação
de Ignácio que o chantageia, ameaçando publicar a história real baseada em sua infância, que
narra a louca paixão do ex-padre por Ignácio e os abusos sexuais sofridos pelo personagem
quando o mesmo era uma criança estudante da escola religiosa, na qual o padre Manolo era
professor de literatura. Berenguer finge não se lembrar dos acontecimentos, mas sua
fisionomia preocupada não o deixa negar. Ignácio diz ser impossível o abusador não lembrar,
pois ele, o abusado, lembra-se de cada um dos botões da batina do padre marcando sua
coluna, fazendo referência ao ato sexual. Tal relato nos evidencia uma experiência sexual
marcada na história do corpo, uma lembrança que Ignácio carrega em sua existência.
Ignácio pede para Berenguer que o visite para que possam conversar e negociar. Ao
som de batidas fortes de suspense que se assemelham a marteladas num piano que ecoam no
espaço entremeado por segundos de silêncio, Berenguer vai ao encontro de Ignácio. Ao
chegar à porta da casa de seu ex-aluno toca a campainha, vemos o ex-padre em plano
americano e em contra-plongée, nos fazendo perceber sua fisionomia e expressão de tensão.
Ignácio abre a porta deixando a luz de fora entrar no apartamento e iluminar seu corpo
modificado, um travelling da câmera percorre seu o corpo da cintura para cima, mostrando
seus seios quase descobertos e suas mãos que seguram um cigarro. O travesti, ao perceber o ar
absorto e incrédulo do ex-professor seminarista ao se deparar com a nova estilística corporal
metamorfoseada de seu ex-aluno, dispara: olá senhor Berenguer, sou Ignácio. Na cena,
narrada na película pelo próprio Berenguer que está a contar seu encontro com Ignácio para
Enrique, o antigo padre dispara: Aquele não era o Ignácio que você e eu amamos, reportandose ao processo de mudança sofrida pelo personagem como a implantação de seios, utilização
de maquiagem, unhas pintadas e cabelo grande.
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Imagens 6 e 7 – A visita e A metamorfose de Ignácio

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Pedro Almodóvar, 2004).

O menino de olhar doce, que teve seus desejos censurados enquanto criança, tornouse um corpo em ruínas que de forte possui apenas sua voz grave e sua presença corporal. E é
sob a luz de sua imagem, que os convido para viajar por um mundo onde tudo pode acontecer
na trama visível e existencial dos corpos, um mundo queer, que é produto de um movimento e
de uma teoria, que abalou as estruturas da identidade e da normalização do corpo e da
sexualidade. Ignácio, em seus fracassos em “Ser” sujeito de reconhecida identidade coesa,
funda seu ser paradoxal e subversivo, cuja identidade “(in)coerente” é justamente uma
impossibilidade de categorização.
Ignácio é viciado em drogas, experimenta sempre altas doses de heroína, e começa a
chantagear o agora ex-padre Manolo com seu segredo de caráter pedófilo. O travesti deseja
dinheiro para continuar a cara transformação de seu corpo, transformação já visível nos
cabelos, no rosto coberto por cores e no belo par de seios, motivo de orgulho para o
personagem, mas que contrastam com um rosto estragado pelo tempo, pelo mundo e pelas
drogas. Ignácio diz que precisa realizar alguns “concertos” no corpo e que isso custa bastante
caro. Na reflexão de Vergara (2009) o corpo de Ignácio se encontra no instante da
transformação das formas e forças, corpo de erros e imperfeições que não almeja atravessar o
rio, mas instalar-se no trânsito do caminho.
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Imagem 8 – Indicadores queer

Fonte: Cena do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Na cena acima podemos visualizar indicadores de um corpo queer, que mistura
masculino e feminino e que como aponta Vergara (2009) não deseja instalar-se em apenas
uma extremidade, transita entre elas. Ignácio implantou seios, mas continua a ter um pênis,
usa cabelos grandes, unhas pintadas, maquiagem e vestimentas do universo feminino, mas
possui marcas no rosto e no pescoço que caracterizam tradicionalmente o ser masculino.
Expressa uma gestualidade delicada, bem como uma linguagem verbal performativa do
universo queer.
Esses sujeitos que borram a linha tênue entre o masculino e o feminino, corpos que
teimam, encarnam a subversividade e balançam as certezas ao se desenraizarem por meio de
processos plurais de transformação, são os grandes motivadores do movimento e da teoria
queer. Seus questionamentos teóricos chegam ao Brasil pelo caminho da Educação, que como
já vimos é uma fortaleza da normalização, com os primeiros escritos de Guacira Lopes Louro,
responsável por traduções de textos e livros sobre a temática, bem como por testar seus
conhecimentos no cenário do currículo e dos processos educativos normalizadores e
heterossexistas.
A própria teoria queer é subversiva assim como os sujeitos de que fala, ao questionar
os binarismos hétero-homo, masculino-feminino, deseja romper com uma política de
identidade fixa que classifica os corpos de forma reducionista, dando voz a sujeitos como
Ignácio, travestis, transgêneros que não se encaixam no modelo binário e imóvel de
identidade que se concretizava nos movimentos gays e lésbicos antecedentes. O movimento
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queer não tem um caráter apaziguador que almeja incluir os sujeitos divergentes da norma, o
queer prefere o conflito, a divergência e o questionamento das próprias normas e convenções
que regram a existência corporal e sexual, bem como seus processos de construção. O
principal alvo e revolução do queer é a identidade.
Os movimentos gays e lésbicos que a precederam estavam preocupados em criar uma
identidade homossexual unívoca e comportada que pudesse ser aceita e integrada ao conjunto
da sociedade. Essa identidade normativa balizava-se na figura do sujeito gay, branco, de
classe média alta, que expressasse uma masculinidade nos moldes tradicionais. Ou seja, era
um modelo de identidade gay pautado nas normas heterossexuais que excluía grande parte dos
sujeitos homossexuais que não se encaixavam em tal designação, como, por exemplo, os gays
afeminados, travestis e transexuais. Esses indivíduos pareciam partilhar a mesma situação, em
analogia, de um hermafrodita francês, cuja vida trágica escreveu em um diário. Em um dos
trechos deste escrito, Herculine relata que foi obrigada pelas entidades médicas e jurídicas a
tornar-se legalmente e visivelmente homem e a abdicar de seu amor por uma mulher que
conhecera, e nos diz tristemente, antes de cometer suicídio, que seu “lugar não foi marcado
[pas marquée] neste mundo que me evitou” (FOUCAULT apud BUTLER, 2012, p. 153).
Nesse sentido, a proposta queer é diametralmente oposta ao que aconteceu com
Herculine, inaugurando uma crítica pesada à necessidade de definir uma identidade dentro do
rol restrito das identidades aceitas e legitimadas: homem ou mulher, hétero ou homo. O queer
almeja evitar a abordagem classificatória que determina “espécies sexuais alocando cada uma
em uma caixa ou identidade” (MISKOLCI, 2012, p. 18), processo que acaba colaborando para
uma normalização identitária e para o condicionamento dos corpos.
Ao criticar o movimento gay e sua identidade comportada, “ao alertar para o fato de
que uma política de identidade pode se tornar cúmplice do sistema contra o qual ela pretende
se insurgir, os teóricos e as teóricas queer sugerem uma teoria e uma política pós-identitárias”
(LOURO, 2013a, p. 47). Política que desafia e coloca em xeque as dicotomias
masculino/feminino, hetero/homo, e problematiza as compreensões clássicas de sujeito e
identidade, para além da estabilidade e coesão esperados de um sujeito central e determinado,
abrindo portas e dando voz ao um sujeito que vive a inútil e interminável busca pela
completude, sem jamais classificar-se como um tipo distintivo de ser humano com espécies
ou tipologias pré-determinadas.
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Ao atentarem para o fato de que a afirmação de uma identidade é responsável por
uma demarcação de território e uma negação de seu oposto, “a agenda teórica moveu-se da
análise das desigualdades e das relações de poder entre categorias sociais relativamente dadas
ou fixas (homens e mulheres, gays e heterossexuais) para o questionamento das próprias
categorias – sua fixidez, separação ou limites” (LOURO, 2013a, p. 38). Esse movimento
permitiu a ascensão das identidades impensáveis outrora para o centro das discussões sobre as
múltiplas e fluídas maneiras de ser e viver a sexualidade, o gênero e o corpo.
Ao realizar essas problematizações, o queer chama a atenção para a pluralização de
corpos, desejos e arranjos sexuais que desmantelam o modelo instituído e construído social e
culturalmente, mostrando que a heteronormatividade9 não é a única forma legítima de viver a
sexualidade e que o corpo não cabe em formas unívocas e determinadas de identidade,
fissurando a relação linear entre corpo-gênero-desejo ao colocar em pauta homossexuais,
bissexuais, travestis, transexuais, e tantos outros que não podem ser definidos ou
simplesmente não cabem nesses nomes.
Além da virtude de implosão das categorias fixas e regulatórias da identidade, o
movimento queer deseja produzir conhecimento a partir do abjeto, um conhecimento
diametralmente oposto à hegemonia e legitimidade científicas vigentes, um saber que é
produzido por meio da experiência vivida de corpos subversivos. Como nos confirma
Miskolci (2012), a proposta queer é colocar os saberes subalternos no centro, tomar o
impensável como ponto de partida e questionar a produção de um conhecimento hegemônico
e heterossexual. Isso é possível a partir da experiência da abjeção, a experiência de corpos
negados, recusados, transformados, que nos dão o outro lado da história, vidas que denunciam
à normalização em todos os aspectos da vida social, inclusive na educação institucionalizada.
Como vimos o queer não está interessado na inclusão dos homossexuais na
sociedade. Sua grande preocupação são os sujeitos ditos e considerados abjetos. Com a
palavra Miskolci (2012):

Alguém atento percebe como a problemática queer não é exatamente a da
homossexualidade, mas a da abjeção. Esse termo “abjeção”, se refere ao
espaço a que a coletividade costuma relegar aqueles e aquelas que considera
Heteronormatividade é aqui compreendida como a “ordem sexual do presente, fundada no modelo
heterossexual, familiar e reprodutivo. Ela se impõe por meio de violências simbólicas e físicas dirigidas
principalmente a quem rompe normas de gênero” (MISKOLCI, 2012, p. 43-44).
9
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uma ameaça ao seu bom funcionamento, à ordem social e política [...]. A
abjeção, em termos sociais, constitui a experiência de ser temido e recusado
com repugnância, pois sua própria existência ameaça uma visão homogênea e
estável do que é a comunidade (MISKOLCI, 2012, p. 24).

Os abjetos são os indivíduos relegados ao desprezo da coletividade, aqueles que a

sociedade preferia não ver, que não deveriam existir, tendo em vista que seus regimes de
visibilidade e de existência incomodam, por destoarem dos padrões da tradição de corpo,
gênero e sexualidade legitimados social e culturalmente. Para Costa (2005), “[...] os desafios
culturais inéditos tendem a ser vistos como insultos à tradição. Aquilo que não sabemos
inscrever na linguagem dos valores tradicionais é facilmente etiquetado como perigoso ou
injurioso” (COSTA, 2005, p. 12). Esses corpos que desafiam e incomodam porque rompem
com o que deles se espera, quebram com a figura máscula de homem ou com a delicadeza
tradicional da mulher, invertem e misturam o masculino e o feminino, se relacionam afetiva e
sexualmente com pessoas de mesma anatomia sexual, e, portanto, são, por vezes,
considerados objetos de medo, repugnância, recusa e nojo:

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas ‘inóspitas’ e ‘inabitáveis’
da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que
não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do ‘inabitável’
é necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito (BUTLER,
2013, p. 155).

É justamente por serem destituídos de sujeitidade10, que o queer por eles se interessa,
legitimando-os como corpos que existem na diferença. A problemática da abjeção para com
os homossexuais ou os desviantes da sexualidade e do gênero clássicos se intensifica
fortemente com o advento da Aids, que provoca pânico, classificando seu portador como “[...]
poluidor ou impuro, a ponto de ser o contato com isso temido como contaminador e
nauseante. A injúria classifica alguém como ‘poluidora’, como alguém de quem você quer
distância por temer ser contaminado” (MISKOLCI, 2012, p. 40). E foi essa conjuntura
problemática da Aids e da abjeção que deu início ao que hoje chamamos de teoria queer.

10

Inspirado em Bultler (2012), sujeitidade refere-se à formação, construção e processos pelos quais nos
constituímos enquanto sujeitos. No entanto, é preciso lembrar que “a ‘sujeitidade’ [‘subjecthood’] não é um
dado, e, uma vez que o sujeito está sempre envolvido num processo de devir sem fim, é possível reassumir ou
repetir a sujeitidade de diferentes maneiras” (SALIH, 2013, p. 11).
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Esse cenário de abjeção para com o homossexual catalisado pela Aids foi objeto de
representação na película lançada em 2014 chamada The Normal Heart, dirigida por Ryan
Murphy, que mostra a emergência do “câncer gay” e a indiferença das autoridades
governamentais para com a epidemia de alta letalidade que se alastrou nos Estados Unidos,
acometendo, inicialmente, a comunidade homossexual masculina. Na sequência cenográfica
abaixo, percebemos um dos personagens que contraiu a doença: Felix está marcado no corpo
pelo estigma personificado através das feridas como portador do “câncer gay”, e, por mais
que as tente esconder por meio de roupas, elas aparecem em todas as partes de seu corpo.

Imagem 9 – Olhos da abjeção

Fonte: Cenas do filme The Normal Heart (Murphy, 2014).

Após um discurso comovente de um dos personagens ao velar o corpo de mais amigo
morto pela doença, somos levados a ver o céu escurecido pelas sombras da noite do qual caem
flocos de neve na rua em meio ao barulho do vento forte. Agora ouvimos o barulho de sapatos
no chão, a câmera em contra-plongée nos mostra o movimento de um corpo no espaço
escurecido iluminado por apenas uma luminária. Ele desce as escadas que levam à estação de
metrô, impossível ver seu rosto em meio à sombra, somente visualizamos o homem
completamente coberto por roupas arrumando a touca que leva na cabeça, como um gesto de
alguém desesperado e desejoso de ser invisível. A câmera acompanha o seu andar filmando o
movimento de suas pernas em meio ao submundo sujo da estação de metrô, vemos muito lixo
espalhado, mendigos em meio a papelões e pessoas andando. Nosso personagem se move até
entrar no trem, enxergamos nitidamente apenas suas costas e temos uma visão rápida e
imperceptível do seu rosto, até que ele se aloca no espaço do trem. Neste momento, Felix

55

vira-se e o enquadramento em primeiro plano nos dá a ver seu rosto manchado com a ferida
exposta do “câncer gay”.
Em pé dentro do metrô, ele tenta outra vez esconder inutilmente a marca da abjeção,
tendo que lidar com olhares amedrontados das pessoas, que o configuram enquanto ser abjeto,
poluidor e contaminador, marcado socialmente como moralmente transgressor por se
relacionar com outros homens. Seus olhos portam a vergonha de tal condição
irremediavelmente tatuada no corpo por meio das manchas. À sua frente, uma moça sentada o
olha com uma mistura de pena e medo, horrorizada com um sujeito que não se encaixa nos
códigos morais, sexuais e corporais ditados, e que parece estar sendo “punido” por sua
ousadia em romper com tais códigos e por viver uma sexualidade “impura” sem o regramento
instituído, uma “punição” configurada corporalmente através da doença e de suas chagas, e
socialmente por meio da abjeção, exclusão, repugnância personificados no olhar temeroso da
moça no metrô.
Pelos cenários aqui colocados, da identidade e da abjeção, podemos aproximar o
queer de uma perspectiva pautada na diferença em detrimento da diversidade. Poderíamos
dizer que o queer é uma política pós-identitária da diferença. Inserido em um contexto de
saberes subalternos11, essa política põe em evidência a fragilidade da perspectiva da
diversidade, balizada na tolerância que permite a convivência com o outro sem que haja
mistura e reconhecimento dele como implicados em nossa vida. Ao mesmo tempo defende a
diferença enquanto possibilitadora de contatos com o outro, proporcionando reconhecimento e
diálogo, que por sua vez, permitem uma implicação do outro em mim e vice-versa, onde
ambos se transformam em relação mútua de aprendizagem (MISKOLCI, 2012). É como
quando nos deparamos com a figura que inspirou esses nossos primeiros passos, tendo em
vista que ao vermos Ignácio, ao nos darmos conta de sua existência que nos olha, nos
interroga, nos fascina, nos toca, afeta e implica, transformados que fomos por esse encontro,
jamais poderemos ser os mesmos, pois carregamos um pouco dele conosco.
Ao caminharmos para o término desse primeiro momento, não poderíamos deixar de
dizer que, na trama da vida de Ignácio, traçada por Almodóvar, com sua liberdade solitária e
seu vaguear pelo mundo, entregou-se a si mesmo, e no caos de suas sensações fez cessar a

11

Saberes subalternos são aqueles que tem dificuldade em legitimar-se cientificamente por serem balizados em
experiências não hegemônicas, como, por exemplo, o conhecimento do feminismo, dos estudos gays e lésbicos,
da teoria queer, do pós-colonialismo, cujo intuito é problematizar a produção de conhecimento científico
vigente, inaugurando novas formas de pensar e produzir conhecimento que se distanciam do poder hegemônico
(MISKOLCI, 2012).
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vibração que lhe fazia corpo no mundo. Parafraseando Merleau-Ponty, “um corpo humano
está ai [...] quando se inflama o que não cessará de queimar, até que um acidente do corpo
desfaça o que nenhum acidente teria bastado para fazer” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 21).
A morte cessou seu movimento de metamorfose e Ignácio não conseguiu completar a
transformação corporal que tanto desejou, não poderia fazê-lo, pois para pessoas como ele
essa completude inexiste, ele morreu da forma como viveu, intensamente, aplicando em si
heroína de natureza letal fornecida propositalmente pelo senhor Berenguer (ex-padre
Manolo).
Na cena de sua morte, a câmera sobe devagar mostrando com foco os seios de
Ignácio e chega ao seu rosto, ouvimos uma música suave, triste e profunda como se tivesse
sendo cantada por um coral. A câmera em plano aberto passeia pela casa de Ignácio, existem
roupas femininas, sapatos e revistas espalhadas pelo chão por toda parte, afinal a casa tinha
um morador queer. Em primeiro plano e de perfil, a câmera mostra sua última respiração e a
queda de seu corpo sobre o datilógrafo, escutamos o barulho de seu rosto a bater na máquina
de escrever e da engrenagem a se mover para digitar a última letra da carta que escrevia para
seu primeiro amor (Enrique). Ignácio está morto. Seu rosto já não mais possuía as cores e tons
que o animavam, percebemos com mais nitidez os traços de seu rosto ligados ao mundo
tradicional masculino. Seu corpo já não mais possui a capacidade criativa de expressar gestos,
ou sua maneira única de ser corpo vivo no mundo e de alegorizar e perturbar o gênero e os
modelos de sexualidades normativos.

Imagem 10 – A morte de Ignácio
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Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Ao finalizarmos essa breve apresentação do movimento queer a partir de alguns
corpos visualizados na cinematografia de Almodóvar, e sinalizarmos as transformações e
perspectivas que ele inaugura, justificamos a necessidade de interrogar as concepções de
corpo que embasam esse movimento antinormalizador. Nos parece que ao se preocupar e se
deter profundamente na questão da identidade, acaba por dispensar pouca atenção para o
fenômeno corpo, que é a dimensão mais importante das transformações proporcionadas pelos
sujeitos queer.
O queer nos parece um conceito filosófico, sociológico e antropológico
extremamente desafiador, pois sua teoria é formulada por uma gama diversa e divergente de
estudiosos e estudiosas, que ao mesmo tempo em que convergem, também diferem no que
concerne a posicionamentos e filiações teóricas. Obviamente, nada seria menos queer do que
um conjunto uniforme de pensamento teórico e acadêmico, vindos de um movimento que
resiste à definição, que perturba rotas tradicionais e cria outras infinidades de possibilidades
cambiantes e múltiplas de identidades e formas de viver.

O corpo na teoria queer

Após conhecer um pouco os pilares do pensamento queer e imersos nessa aquarela
de reflexões, reviravoltas e amplitudes teóricas, percebemos uma infinidade de estudiosos(as),
acadêmicos(as) e teóricos(as) que fazem parte desse movimento, dificultando uma formulação
única e conclusa do corpo no conjunto diverso da teoria queer. Tendo em vista esse universo,
elencamos, primeiramente, enquanto principal pensadora queer, da qual examinaremos
algumas das postulações originárias e fundacionais da teoria queer, bem como suas
formulações sobre o corpo, a professora de retórica e literatura da Universidade da Califórnia:
Judith Butler. Posteriormente, colocaremos em pauta uma teórica mais contemporânea que
atualiza e reformula algumas dessas concepções iniciais, principalmente no que diz respeito à
sua política das multidões queer, chamada Paul Beatriz Preciado, que atualmente é professora
da Universidade de Paris.
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Ao iniciarmos nossa incursão sobre as teorias da influente Judith Butler, é importante
destacar que ela é uma filósofa pós estruturalista estadunidense e um dos principais nomes
quando se fala de feminismos e estudos de gênero, gays, lésbicos e queer; sendo a leitura de
suas obras indispensável para quem trabalha com tais temáticas. Alguns chegam a colocá-la
como a fundadora da teoria queer, posto que ela nega, nos levando a crer mais ainda em sua
postura queer.
Butler se configura enquanto uma das mais destacadas e influentes teóricas queer, e
suas postulações alcançam e impactam um extenso número de campos do conhecimento.
Pensadora interessada na linguagem e de ampla filiação teórica e filosófica tem como
principais obras, que guardam o berço da teoria queer, Gender Trouble, traduzido para o
português como Problemas de Gênero: feminismos e subversão de identidades (2012) e
Bodies that matter, que não tem tradução em português. Para este escrito, nos balizamos
fundamentalmente no livro problemas de gênero, no artigo escrito por ela e traduzido para o
português como Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo (2013), que contém
aspectos discutidos em Bodies that matter, e no livro de Sara Salih traduzido por Guacira
Lopes Louro e publicado sob o nome de Judith Butler e a Teoria Queer (2013), que contém
as ideias chaves do pensamento butleriano. Além desses textos, invocamos o livro de Louro
(2013a) e Miskolci (2012), que trazem um panorama mais generalizado da teoria queer, por
vezes confrontando ou reafirmando as colocações de Butler.
As obras de Butler são transversalizadas pelas ideias de processo e devir, colocando
em dúvida a existência da categoria essencialista de “sujeito”, tendo em vista que o sujeito
está sempre em processo, e para construir-se, necessariamente, destrói-se constantemente. Ela
se interessa por desestabilizar essa categoria, principalmente pautando-se no sujeito feminino.
Para Butler, nesse processo de devir de um sujeito provisório e cindido, a sujeitidade é sempre
constituída através do discurso, como um constructo performativo, assim como a identidade e
o gênero (BUTLER, 2012).
Nesse sentido, “a ideia de que o sujeito não é uma entidade preexistente, essencial, e
que nossas identidades são construídas significa que as identidades podem ser reconstruídas
sob formas que desafiem e subvertam as estruturas de poder existentes” (SALIH, 2013, p. 23).
Essas ideias colaboram para pensar os sujeitos e identidades queer, nas suas incessantes e
intermináveis construções, destruições e reconstruções.
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No entanto, essa formulação sobre o sujeito provisório que possui certa liberdade de
constituir-se parece não se estender às ideias de Butler sobre o corpo, que para ela, é objeto da
norma, do poder e do discurso, não tendo o mesmo poder desconstrutivo e constantemente
destrutivo e cambiante do sujeito, o que nos leva a desconfiar de uma possível cisão entre
corpo e sujeito. Por outro lado, ao mesmo tempo em que nos fala de um sujeito cindido que
possui agência, Butler (2013) exibe a controvérsia e o paradoxo de conceber um sujeito que
não pode existir de forma separada das normas que o regulam, em suas palavras “o paradoxo
da subjetivação (assujetissement) reside precisamente no fato de que o sujeito que resistiria a
essas normas é, ele próprio, possibilitado, quando não produzido, por essas normas”
(BUTLER, 2013, p. 169-170).
Essa concepção parece ter influenciado Miskolci (2012), que em seu livro sobre a
teoria queer, afirma que esta chama a atenção para as normas que criam os sujeitos e sua luta
consiste justamente em desestabilizar essas normas convencionadas culturalmente que nos
constituem enquanto sujeitos. No entanto, é preciso lembrar que, essas condições que nos
sujeitam, são também passíveis de serem desconstruídas pelo próprio corpo. Perspectiva essa,
que Louro (2013a), nos ajuda a compreender, ao apontar que embora exista todo um
investimento de normas regulatórias nos corpos que sinalizam os limites de coesão e de
moralidade legítimos, os corpos continuam se modificando incessantemente, variando e
transformando suas aparências, afirmando, negando, alterando ou subvertendo a coerência
sempre solicitada pelas normas.
Nesse jogo de possibilidades de ser sujeito de várias maneiras e de reconstruir
subversivamente as identidades colocadas, Butler (2012) inaugura um de seus principais
legados, que causou uma série de controvérsias e reviravoltas que culminaram em uma nova
maneira de olhar para o gênero enquanto um constructo performativo. A teoria da
performatividade12 ampliou a categorização estática da identidade de gênero masculina e
feminina para uma construção que se faz e se refaz constantemente na cultura.
Para Butler (2012), o gênero é um estilo corporal, um conjunto de atos performativos
e intencionais que culminam na construção de um sentido, ele é uma fantasia ou fabricação
que se faz na superfície dos corpos. E em seu caráter fantasístico, abre possibilidades para
rupturas, paródias e críticas exageradas de si mesmo:

12

Ao utilizar o conceito de performatividade, Butler se baseia no conceito/teoria linguística de atos
performativos ou teoria dos atos de fala de John Austin, explicitada no livro “Como fazer coisas com as palavras
(1955)” (SALIH, 2013).
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Em outras palavras, atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou
substância interna, mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo
de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio
organizador da identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações,
entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência
ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações
manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios
discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere
que ele não tem status ontológico separado dos vários atos que constituem
sua realidade (BUTLER, 2012, p. 194, grifos nosso).

No entanto, essa estilização do corpo que se dá continuamente, essas fabricações
performativas, são para ela, na maioria das vezes, apenas repetições das convenções, cópias
de um gênero original ou verdadeiro que só existe na fantasia, na ilusão. E nessa estilização
de atos repetidos, que acontecem dentro do panorama das regulações, não há espaço, na
maioria das vezes, para a subversão, apenas uma reiteração ou repetição das normas. É nesse
sentido que Salih, questiona: “se a própria subversão é condicionada e restringida pelo
discurso, então, como podemos dizer que há efetivamente subversão?” (SALIH, 2013, p. 95).
Para nossa autora chave, a subversão é condicionada pelo discurso e pela linguagem e é
caracterizada ou efetivada quando se consegue um deslocamento efetivo das normas de
gênero, que unidos à renúncia de uma identidade coerente significam um grande potencial
subversivo, que exagera ou ironiza as normas regulatórias do gênero. No entanto, em suas
ideias sobre a subversão, parece esquecer a potência do corpo, bem como que a linguagem e o
gestos performativos que podem condicionar a subversão, são, antes de tudo, dimensões
corporais.
Tendo em vista que as paródias de gênero, presentes, por exemplo, nas drags, são
tidas como “modos de performance queer” que nos mostram o caráter alegórico das
identidades sexuais (SALIH, 2013, p. 135), acionamos Zahara, personagem do filme Má
Educação (2004), na tentativa de compreender melhor o gênero enquanto dimensão
performativa que se constrói constantemente na superfície do corpo.
Contudo, antes é preciso compreender um pouco do enredo complexo da trama cuja
primeira imagem consiste em uma montagem, trata-se de uma cruz formada por fotos dos
personagens da película, bem como signos e figuras que remetem à Igreja. As imagens vão se
sucedendo e nos dando o tom da história, cada um dos personagens vai nos aparecendo em
meio a uma música instrumental que nos faz sentir um forte suspense com suas batidas fortes.
As imagens são em preto e branco, com detalhes fortes em vermelho, enfatizam um olhar,
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uma flor, o coração de Jesus, um rosto, uma expressão. É a forma de Almodóvar nos
apresentar as características marcantes dos personagens, o tom de cada um, seja padre,
cineasta ou ator, os fotogramas e desenhos nos impactam e nos convidam a adentrar nas teias
da trama.

Imagem 11 – O olhar de Juan

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Ao focarmos na imagem que apresenta o ator Gael García Bernal, somos perturbados
por um olhar forte e duvidoso, por uma dama exaurindo feminilidade e pelo desenho de uma
flor. Essa imagem nos dá o tom dúbio dos personagens interpretados por Gael. Ele interpreta
na película um ator (Juan) em busca de trabalho que se apresenta ao cineasta Enrique Serrano
como Ignácio, primeiro amor de Enrique nos tempos de colégio.
Na primeira cena da película, Juan vai visitar Enrique e lhe leva um relato escrito por
Ignácio chamado “A visita” que conta a história de amor dos dois meninos na escola católica,
relata os abusos sexuais sofridos por Ignácio que partiam de padre Manolo e traz uma versão
da história ficcional dos personagens na atualidade. Juan, como saberemos depois, é irmão de
Ignácio e deseja emplacar sua carreira de ator, e para tanto, deseja que Enrique adapte “A
visita” para o cinema e o coloque como um dos atores principais.
Enrique fica comovido e saudoso com a visita de quem ele pensa ser o seu primeiro
amor. Ele decide então, em sua casa, à meia luz, ler a história. A câmera em travelling se
afasta do personagem e nos leva para as primeiras cenas de “A visita”, nos fazendo perceber
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que o plano de Juan logrou êxito e que ele interpreta Ignácio, que na verdade, na vida adulta
ficcional filmada em “A visita” é um travesti chamado Zahara.
Nessa direção, Zahara é uma personagem complexa que existe apenas enquanto
personagem dentro dessa película produzida por Enrique, ela representa Ignácio que
transformou seu gênero e seu corpo ao longo da vida tanto na história fictícia de “A visita”,
quanto no filme Má educação (2004).
Após algumas cenas de “A visita”, voltamos ao presente e Enrique diz a Juan que
gostou da história intitulada “A visita”, que irá produzir o filme nela baseado e deseja ter Juan
no papel de Enrique Serrano. Contudo, Juan, mesmo contra a vontade do cineasta, deseja
interpretar Zahara. Mesmo sendo extremamente másculo, viril, forte e musculoso, o ator
promete ser capaz emagrecer, enfraquecer o corpo e entrar na personagem tendo em vista que
é muito flexível.
De fato, o ator consegue o prometido e interpreta a travesti que faz performances
artísticas cantantes em baladas noturnas. Mas antes de fazê-lo, Juan toma aulas de como ser
travesti com a melhor imitadora de Sara Montiel que se apresenta no clube gay Bámbola para
incorporar o personagem, criar, recriar ou repetir signos corpóreos que expressem nas
palavras de Butler, a “fabricação manufaturada” do gênero no corpo. Juan fabrica em seu
corpo, a partir da observação que faz de performances da drag, todo um conjunto de gestos,
olhares, um modo único de andar, sorrir, falar, deslocar o rosto, as mãos e os olhos.
Ao som da música e em meio às luzes coloridas da boate, Juan assiste a performance
da travesti que canta e expressa com intensa linguagem gestual a música de Sara Montiel
chamada Maniqui Parisien.

63

Imagem 12 – Performatividade de gênero ao som de Maniqui Parisien

Fonte: Cena do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Além de assistir com atenção e tomar notas da apresentação da travesti, ele pede
ajuda pessoalmente após o show para preparar o personagem Zahara. Na cena representada
pela imagem abaixo, podemos observá-lo por meio do detalhe do enquadramento da câmera
em primeiro plano, no momento em que estuda a apresentação e imita seu gesto performativo
para que possa se transformar em Zahara. Juan movimenta os olhos e a mão ao lado da
cabeça. Além desses aspectos da ordem das gesticulações, Juan interviu em seu corpo para
emagrecer e perder parte de sua massa muscular. Na sequência da imagem, podemos ver sua
incorporação e transformação. No recorte abaixo, percebemos a concentração de Juan na
aprendizagem de um gesto realizado com a mão, de tom artístico e performativo, cuja sutileza
é tradicionalmente relacionada ao universo do feminino ou, no caso, à construção de um
personagem que caricaturiza e ironiza tal feminilidade nos gestos, como é o caso de Zahara.
Na sequência é observável toda uma transformação de cores, luzes e olhares, um novo cabelo,
um novo olhar, uma boca delineada e pintada, um rosto transformado em potência expressiva
de sensualidade por meio da luminosidade da cena e de toda uma pintura realizada em sua
face, realçando seus traços sedutores que se direcionam ao seu objeto de desejo que se
encontra na plateia.
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Imagem 13 – A performance de Zahara

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Zahara é uma espécie de perturbação queer ou uma apropriação queer do
performativo, como praticamente todos os personagens de Má Educação (2004), que tentam
fugir das determinações padronizadas de gênero e sexualidade em um jogo constante entre
resistência e reprodução das normas do que significa ser feminino e masculino em sociedade.
Zahara ao mesmo tempo em que mistura os gêneros, reproduz signos tradicionais que
remetem ao feminino clássico em seu corpo.
De acordo com Vergara (2009) ninguém é quem é na película Má Educação (2004),
as figuras vão se desdobrando e se deslocando constantemente. O autor supracitado traz o
corpo de Zahara como uma “recriação humana”, nos dá a pensá-lo como uma nova
composição corporal, um corpo de homem que fabrica, performatiza e sensualiza o feminino.
Nesse sentido, Zahara, ao zombar do gênero, nos ajuda a entender o conceito de
performatividade pois, “ao imitar o gênero, o drag revela implicitamente a estrutura imitativa
do próprio gênero – assim como sua contingência [...] a paródia que se faz é da própria ideia
de um original” (BUTLER, 2012, p. 196-197).
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Juan se desterritorializou, tornou-se Zahara, uma figura mista, fugaz, sensual,
desejante. A maquiagem parece ter penetrado com suas cores no seu rosto, modificando seu
estado, sua presença no mundo com novas envolturas. Na sequência da cena de seu espetáculo
artístico, antes de subir ao palco como a mais importante atração da noite é apresentada por
sua amiga e companheira da noite, a travesti chamada Paquito, que verbaliza:

– Ela se define como uma mescla de deserto, de acaso e de cafeteria. Com vocês, no próximo
ato, o mistério [...] e a fascinação da autêntica, a inimitável: Zahara!

Essas palavras dão a dimensão da subversão da personagem, de sua incoerência,
desarmonia e identidade sempre inconclusa. Louro (2013a) concorda que a drag queen
provoca desconforto e fascínio, e que sua paródia pode ser subversiva, pois afirma a
construtividade dos gêneros, da autenticidade e da originalidade do mesmo:

Em sua ‘imitação’ do feminino, uma drag queen pode ser revolucionária.
Como uma personagem estranha e desordeira, uma personagem fora da
ordem e da norma, ela provoca desconforto, curiosidade e fascínio. De que
material, traços, restos e vestígios ela se faz? Como se faz? Como fabrica seu
corpo? Onde busca as referências para seus gestos, seu modo de ser e de
estar? [...] A drag é mais de um. Mais de uma identidade, mais de um
gênero, propositalmente ambígua em sua sexualidade e em seus afetos
(LOURO, 2013a, p. 20-21).

Juan buscou referências, incorporou as mudanças, encenou o feminino
corporalmente. Ele mostrou que realmente seu corpo era flexível, indefinido, e ao unir os
traços e gestos, criou seu modo de estar. Zahara tem uma voz já não mais grave, transfigurada
e transpassada de sensualidade, com a qual canta performativamente na sequência da cena a
canção quiçás:
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Imagem 14 –Traços de um corpo performativamente feminino

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Após Paquito apresentar Zahara em tom de mistério, a câmera começa a mostrá-la,
ela se move dos pés a cintura, vai subindo pelo vestido, dando continuidade ao mistério. Ao
mesmo tempo em que a câmera se move sobre seu corpo é acompanhada por uma luz que o
focaliza, começamos a ouvir a introdução da música quizás com o som forte e sensual do que
parece ser um saxofone.
Ao chegar à cintura da personagem a câmera para e Zahara vira-se para frente, agora
a câmera enfatiza o seu sexo fictício, os pelos anexados ao vestido e uma flor que ela segura
pela mão e começa a deslizar pelo corpo. A câmera acompanha o movimento da flor,
passando pela barriga e pelos seios. Quando a flor chega a sua boca, vemos claramente suas
grandes unhas vermelhas, enquanto ela começa a fingir que está a cantar a música, seus lábios
movem-se lenta e sensualmente, vemos a expressão de seu rosto em perfil com ajuda do plano
detalhe. Ela performatiza certa maneira de mover os olhos, de fechá-los e abri-los, de mover
as sobrancelhas que materializa uma forma de ser no mundo que exala sensualidade. Para
finalizar sua performance, Zahara canta sem instrumentos, direciona o olhar para a plateia e
joga a flor para alguém que está sentado, os sons do arranjo musical retornam e ela reproduz o
gesto com a mão colada ao rosto que aprendera com a imitadora de Sara Montiel.
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Zahara está com um vestido que se confunde com sua pele, colado e transparente
cobrindo seu corpo quase por inteiro, mas que a faz uma mulher quase nua, e deixa aparecer
todas as curvas de um corpo pretensamente feminino, enfatizando seu sexo. Seu corpo passou
por um processo de transformação, que é muito bem descrito por Vencato (2002) que estuda a
‘incorporação’ e ‘montagem’ da drag até que se tornem efetivamente a personagem. Tal ritual
engloba uma série de técnicas e truques: a dissimulação do pênis, vestimentas, sapatos altos,
maquiagem, ornamentação do corpo para a construção do personagem, acessórios,
criatividade, peruca, botas, cintos, pulseiras, cílios postiços, meia-calça e luvas. Um
verdadeiro processo artístico de criação do feminino, que não cabe no binário, pois cada traço
e pincelada de cores testemunham a reinvenção de comportamentos, gestos e atitudes, que vão
se tornando cada vez mais performáticos, enfim toda a conjuntura corpórea que nos dá o
caráter fabricado do corpo e do gênero. Por fim, uma das drags que participaram de seu
estudo, escancara a sua produtividade ao questionar: “corpo se fabrica [...] eu não fabriquei
um agora?” (VENCATO, 2002, p. 114).
Voltando a Zahara, que fabricou um corpo utilizando as técnicas acima descritas,
temos que ela criou todo conjunto significativo que se une a uma performance com uma flor
que percorre seu corpo e faz exalar dela uma sensualidade vivaz. Através de gestos
aprendidos que revelam seu caráter fabricado, performativo e subversivo, confirma o sujeito
em processo de Butler, principalmente na sua ruptura do sujeito unívoco do feminino ou
estático da mulher, em suas palavras:

Se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce mulher
torna-se mulher decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um
construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um
fim. Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a
intervenções e re-significações. Mesmo quando o gênero parece cristalizarse em suas formas mais reificadas, a própria ‘cristalização’ é uma prática
insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários meios sociais
(BUTLER, 2012, p. 59).

A autora conclui que o processo de tornar-se mulher, nada possui de fixo, e abre a
possibilidade para o surgimento de um ser, cuja definição ou descrição não podem ser
possíveis na categoria de homem ou na de mulher, caracterizando a subversão que cessa o
sentido do binário, que acaba por se multiplicar, sem a necessidade de falar em terceiro
gênero (BUTLER, 2012). Nessa direção, Pereira (2006) questiona a própria colocação dos
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termos homem-mulher juntamente com o vocábulo corpo, tendo em vista sua reinvenção
contínua e indeterminação.
No entanto, Zahara também nos dá a pensar em outro ponto bastante controverso da
teoria da performatividade de Butler, a saber: a distinção feita entre performance e
performatividade. Em Gender Trouble, ela chega a usar os dois termos, no entanto, deixa
claro que a performance teatral ou artística exige um sujeito performer por trás do feito. Na
performatividade, diferentemente, não há ser ou fazedor, o que existe é a obra:

Nesse sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um
sujeito tido como preexistente à obra [...] Não há identidade de gênero por
trás das expressões de gênero; a identidade é performativamente constituída
pelas próprias ‘expressões’ que supostamente são seus resultados (BUTLER,
2012, p. 48).

Contudo, se acionarmos outra cena de Zahara na qual ela não está no palco prestes a
realizar uma performance artística, é possível continuar a perceber essa construção
performativa e manufaturada do gênero no corpo. Zahara não se fabrica somente para atuar
nos espetáculos, se traveste também em sua vida cotidiana como visualizamos quando ela
decide visitar e chantagear padre Manolo na escola católica.

Imagem 15 e 16 – Expressão performativa e Performatividade para além dos palcos

Fonte: Cenas do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Visualizamos mais uma vez seu corpo queer ou uma perturbação queer do
performativo que subverte e desorganiza os padrões binários do masculino e do feminino, um
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corpo com arquitetura muscular forte que possui um pênis, que tem um desenho do queixo, do
rosto e do pescoço com traços ligados ao masculino. E, ao mesmo tempo, veste saia, meia
calça e um sapato com salto bastante alto, utiliza maquiagem e para além desses adornos do
universo feminino, expressa em seus gestos, seja na forma de segurar do cigarro e levá-lo à
boca, na fisionomia do rosto ou na forma de olhar e de sentar, uma gestualidade e uma forma
de ser e exprimir-se marcada pela delicadeza e por uma sensualidade provocativa de alguém
que performatiza características atreladas ao qualificativo feminino.
Nessa direção, poderíamos vincular essas inscrições e subversões performativas à
materialidade dos corpos, dando ao corpo o status de sujeito responsável pela
performatividade, ou que está por trás do feito, como fizemos com Zahara, tendo em vista que
o seu corpo é o possibilitador e o palco das transformações realizadas. No entanto, na
perspectiva de Butler (2012) o corpo não tem status ontológico fora dos performativos, é
como se o corpo só existisse a partir de sua generificação, e do discurso que o nomeia,
fazendo-o existir a partir da constituição do sujeito na linguagem. Em suas palavras: “Mas o
‘corpo’ é em si mesmo uma construção, assim como o é a miríade de ‘corpos’ que constitui o
domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer que os corpos tenham uma
existência significável anterior à marca de seu gênero [...]” (BUTLER, 2012, p. 27).
Salih (2013) ao comentar as postulações e ideias de Butler, aponta que a mesma
defende “[...] um corpo que só pode ser reconhecido por meio da linguagem e do discurso –
em outras palavras, um corpo que é construído linguística e discursivamente” (SALIH, 2013,
p. 113). Nesse sentido, até mesmo o corpo tido como ‘natural’ é colocado sob o efeito do
discurso, pois os corpos não encontram lugar fora da linguagem, sendo esta a própria matéria
dos corpos, sua fixidez, seus limites e superfícies materiais (SALIH, 2013).
Ao delimitar o corpo como uma experiência condicionada discursivamente, bem
como um sujeito que só pode ser constituído linguisticamente, tendo em vista que a
linguagem é quem nomeia e, portanto, cria o sujeito, este é compreendido apenas enquanto
efeito de um discurso. Essa distinção entre corpo e sujeito é perceptível em alguns trechos de
Gender Trouble, quando, por exemplo, Butler coloca que:

[...] o corpo está sempre sitiado, sofrendo a destruição pelos próprios termos
da história. E a história é a criação de valores e significados por uma prática
significante que exige a sujeição do corpo. Essa destruição corporal é
necessária para produzir o sujeito falante e suas significações (BUTLER,
2012, p. 187).
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A produção de um sujeito que inaugura a destruição, morte ou sujeição do corpo,
principia uma dicotomia entre corpo e sujeito, provocando uma descorporificação da teoria da
performatividade e, acaba por influenciar também os demais escritos da teoria queer, que
embora almeje implodir todos os binarismos dicotômicos, acaba, por vezes, reforçando
algumas diplopias como a entre corpo e sujeito, natureza e cultura.
Em alinhamento com esse pensamento, Louro (2013a) afirma que os corpos só
podem ‘ser’ na cultura e aponta que o conceito de performatividade, utilizado por Butler,
ajuda a compreender “[...] que a linguagem que se refere aos corpos ou ao sexo não faz
apenas uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no instante mesmo da
nomeação, constrói, ‘faz’ aquilo que nomeia, isto é, produz os corpos e os sujeitos” (LOURO,
2013a, p. 45). Para Butler é a linguagem no sentido do discurso normativo que produz o
corpo, e este parece ser o efeito de uma linguagem que está fora do corpo e de uma cultura
que se inscreve sobre os corpos, que são apenas seus efeitos ou suas materializações.
Se não há existência que não seja social e não há corpo que prescinda de uma
inscrição cultural ou discursiva, como podemos conceber as modificações corporais que são
realizadas pelos corpos queer, por Zahara ou Ignácio, tendo em vista que, segundo Salih,
inspirada em Butler “[...] todas essas práticas, embora possam alterar bastante a forma e a
aparência do corpo, se dão sobre um ‘terreno’ que já está discursivamente traçado e
constituído” (SALIH, 2013, p. 105).
Butler, ao postular uma determinação linguística e discursiva do sujeito, que ao
mesmo tempo em que é capaz de performatizar o gênero, chama a atenção para o fato de que
nem sempre essa performatividade subverte as normalizações, tendo em vista que as
recriações são, por vezes, apenas imitações, levando Salih (2013) a comentar que “[...] às
vezes tem-se a impressão de que o sujeito que ela descreve está de fato preso no interior de
um discurso do qual não pode escapar ou o qual não pode alterar” (SALIH, 2013, p. 96). Não
existiria assim, nenhum domínio em que o corpo fosse capaz de criar, de se libertar das
amarras normalizadoras impostas pelo discurso de gênero gestado na cultura, pois a lei seria
sempre incorporada, internalizada no corpo.
Butler em entrevista a Baukje Prins e Irene Costera Meijer, publicada na revista
Estudos Feministas no ano de 2002, concorda que suas ideias sobre os corpos, ao falar da
abjeção, são contraditórias de forma proposital, para colocar em evidência as existências
‘impossíveis’. Na mesma entrevista, ao falar de corpo, reitera sua proposição discursiva:
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[...] eu acho que discursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam
em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu
próprio sangue. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, ser
carregado pelo discurso. Então, não quero afirmar que haja uma construção
discursiva de um lado e um corpo vivido de outro (BULTLER, 2002, p.
163).

Tal posicionamento não abre possibilidades para a criação de discursos13 pelos
próprios corpos, e o corpo que vive é ao mesmo tempo o corpo perpassado, atravessado pelo
discurso que carrega inevitavelmente em suas veias. Butler, mais preocupada com a
materialização do discurso pelos corpos que ‘importam’, bem como pela falta de legitimação
para os que não incorporam essas normas, acaba descrevendo um corpo, que não é existencial,
um corpo que se distancia do concreto, da história, um corpo que não ama, não sofre, não
expressa, não sente, não possui desejos, pulsões e liberdade, um corpo discursivo em
detrimento de um corpo cambiante, incoerente e caótico que se aproxima mais da definição
insubordinada do pensamento queer.
Por mais que ela reconheça que a construção e a materialização das normas
regulatórias do sexo e do gênero no corpo não se completem nunca, ao apontar que “[...] os
corpos não se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é
imposta” (BUTLER, 2013, p. 154), gerando a necessidade de uma reiteração contínua dessas
normas, suas proposições ainda retiram do corpo a voz e o protagonismo existencial, criativo
e subversivo. Butler não nega a existência do corpo material, mas capta, assimila e
compreende essa materialidade como também um efeito do poder, somente sendo possível por
meio do discurso e das normas regulatórias, que fixam os contornos materiais,
impossibilitando o corpo como criação ou recriação viva.
A teoria queer, ao pregar a desconstrução das identidades fixas, de um sujeito estável
ou predeterminado, não consegue apoiar-se em uma concepção de corpo que assegure seu
imenso potencial subversivo. Nesse sentido, acreditamos não ser possível sustentar um
arcabouço teórico subversivo sem acreditar na potência viva e insubmissa do corpo, que é o
possibilitador de todas as mudanças de gênero, transformações e intervenções sofridas pelos
indivíduos queer, um corpo que é, muitas vezes, interpelado pela lei, pela lei de seu desejo,

“Quando utiliza essa palavra, Butler está não apenas se referindo à ‘fala’ ou à ‘conversação’, mas
especificamente às formulações de Foucault sobre o discurso como ‘grandes grupos de enunciados’ que
governam o modo como falamos e percebemos um momento ou momentos históricos específicos” (SALIH,
2013, p. 69).
13

72

como diria Almodóvar. Além disso, ao apontarmos essa necessidade, não podemos conceber
uma teoria da performatividade de gênero ou de materialização das normas sem a presença
viva do corpo.
De acordo com Salih, “as formulações de Butler sobre a materialidade e sobre o
corpo provavelmente estão entre suas teorias mais controvertidas” (SALIH, 2013, p. 197). É
possível perceber tal fato dentro do próprio movimento queer, onde existem teóricos que
reconhecem a importância das ideias de Butler para a própria formulação do queer, mas que
criticam suas teorias sobre corpo e performatividade. As críticas são em grande parte, à sua
atenção exagerada à linguagem e pouca atenção ao corpo.
Uma das teóricas que tem se destacado nos últimos anos na direção de tentar
recolocar o corpo na teoria é Paul Beatriz Preciado, que formula uma política do desejo, e
começa a tentar colocar o corpo no centro das discussões, enquanto espaço forte do político e
de resistência à normalização. Preciado encarna suas reflexões, metamorfoseando seu próprio
corpo, sendo capaz de se auto injetar testosterona, provocando as mudanças que deseja, sem
se remeter à nenhuma indústria médica ou farmacêutica para tais procedimentos. Podemos
perceber tais metamorfoses e pensamentos defendidos são encarnados a partir de sua imagem:

Imagem 17 – Personificação da política do desejo

Fonte: http://totalartjournal.com/beatriz-preciado/
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Preciado, com sua alta concentração de testosterona no corpo e seu protuso bigode,
nos dá uma figura que personifica suas postulações de uma política do desejo e das multidões
queer, que amplificam as formas de estar no mundo para além do binário feminino e
masculino. Em entrevista concedida a Jesús Carrillo e publicada nos Cadernos Pagu em 2007,
Preciado reafirma o movimento queer enquanto responsável por fazer transbordar a
identidade homossexual em intermináveis margens que englobam transgêneros, lésbicas, gays
negros, deficientes, prostitutas, ‘caminhoneiras e maricas’ (PRECIADO, 2007). Na
continuação da entrevista confessa que em sua concepção, as análises queer ortodoxas, como
as da performatividade, parecem não ser suficientes para compreender a incorporação do sexo
e do gênero, e em crítica a Gender Trouble de Butler afirma que:

Ao acentuar a possibilidade de cruzar os gêneros através da performance
teatral, Problemas de Gênero (1990), o texto canônico da teoria queer, teria
subestimado os processos corporais e especialmente as transformações
sexuais presentes nos corpos transexuais e transgêneros, mas também as
técnicas padronizadas de estabilização de gênero e de sexo que operam nos
corpos ‘normais’. Precisamente por esse motivo, as primeiras críticas frente
a esta formulação de identidade em termos de paródia drag surgiram desde
as comunidades transgenéricas e transexuais. Embora é certo que em seus
livros posteriores até chegar ao mais recente – Undoing Gender (2004) -,
Judith Butler tenha se esforçado para restituir os ‘corpos’ que haviam ficado
diluídos entre efeitos paródicos e performatividade linguística, seu próprio
construtivismo hegeliano lhe impossibilita qualquer forma de materialismo
imanentista. (PRECIADO, 2007, p. 381-382, tradução nossa).

Essa necessidade de “restituir os corpos” da teoria foi maximizada pelos corpos
travestidos e transgêneros que ao colocarem em tela suas transformações físicas, sexuais e
sociais colaboraram para a compreensão do corpo enquanto cenário central no qual ocorrem
essas modificações. É nesse contexto de reflexão sobre corpo que Preciado (2011) propõe sua
política das ‘multidões queer’, em oposição justamente às formas comportadas e policiadas de
identidade homossexual. Essa política das multidões queer faz extravasar e transbordar um
conjunto de ‘maus sujeitos queer’, que se opõem a uma diferença sexual única e determinada,
dando lugar a uma multidão de corpos: homens sem pênis, gays lésbicos, enfim, uma
infinidade de potências de vida, que desafiam o poder, uma multidão sexual de corpos que se
tornam o próprio sujeito da política e da teoria queer. Ao denunciar o corpo dócil do discurso
e da performatividade, opta pelas potências políticas de vida em detrimento a corpos que são
apenas efeitos de discursos sobre o gênero e o sexo:
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O corpo não é um dado passivo sobre o qual age o biopoder, mas antes a
potência mesma que torna possível a incorporação prostética dos gêneros. A
sexopolítica torna-se não somente um lugar de poder, mas, sobretudo, o
espaço de uma criação na qual se sucedem e se justapõem os movimentos
feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas,
pós-coloniais [...] As minorias sexuais tornam-se multidões. O monstro
sexual que tem por nome multidão torna-se queer (PRECIADO, 2011, p.
14).

A multidão queer não está interessada com um possível terceiro sexo ou terceiro
gênero, mas preocupa-se com as identidades ‘anormais’ e com a pluralidade de corpos que
reagem contra os regimes de poder que tentam construí-los e determiná-los (PRECIADO,
2011). E a resposta reacionária é formulada justamente no corpo: homens que se travestem do
feminino, colocam próteses nos seios e sentem desejo sexual por mulheres; mulheres
barbadas, testosteronadas; enfim, toda uma infinidade de corpos e sexualidades
metamorfoseadas que não cabem em formas de ser e de amar instituídos e que negam, na
própria existência corporal, pertenceram ou serem habitados completamente por esses
discursos.
Embora ainda exista, supostamente, uma exacerbação da dimensão política do corpo
em detrimento de uma dimensão existencial, a noção de multidões de corpos queer nos ajuda
a compreender o que talvez se configure como um dos principais desafios da teoria queer, a
saber: resgatar o corpo que parece ter saído de cena no palco da existência, refletindo sobre
outras formas de ver o corpo e a própria vida, trazendo-o para uma dimensão mais concreta do
vivido, na qual as transformações não só são performatizadas ou criadas pelos discursos, mas
experienciadas insubordinadamente e de forma efetiva no corpo, enquanto condição
indispensável à existência humana. Nesse sentido, trata-se de ir a além do recorte do poder
que sobre elas incidem, dando poder subversivo ao próprio corpo e à existência, que são a
condição primeira para que exista sexualidade, gênero, criação, transformação e metamorfose.
O corpo queer, a partir das considerações expostas até o momento, configura-se
como mobilizador de disputas pautadas na resistência aos ditames do gênero binário e na
subversão dessas normas, ao mesmo tempo em que pode imitá-las e reproduzi-las, ratificando
os binarismos que desejava romper. Não podemos adotar uma visão maniqueísta que
considere o corpo como completamente sitiado pelo poder, um corpo disciplinado, nem
tampouco desprezar completamente as normatizações e reproduções que também fazem parte
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da experiência do corpo. E por mais que as regras existam, elas podem ser subvertidas,
recriadas se pensarmos na possibilidade não só reprodutiva, mas criativa do corpo queer tendo
em vista as peculiaridades únicas de cada existência, de suas relações com o mundo e de suas
expressões.
Após essas considerações e imersos nesta perspectiva de possibilidades subversivas e
criativas do corpo, nos reportamos ao filósofo Merleau-Ponty, que nos ajudará a compreender
esse corpo queer existencial e expressivo e a configurar uma teoria da corporeidade para o
queer, pois ao invés de nomear a existência, o filósofo está preocupado com sua descrição e
experimentação.

O corpo em Merleau-Ponty

Adentremos agora em um mundo onde verdades imutáveis e absolutas são
completamente ilusórias. Nesse mundo fenomenológico e corporal teremos como principal
guia Maurice Merleau-Ponty, que se debruçou sobre os fenômenos do corpo, da existência e
do mundo, criou sua própria fenomenologia, nos dando possibilidades de pensar a existência
como corporal. Ele contrapõe-se avidamente a uma perspectiva mecanicista ou clássica de
corpo como objeto distante da natureza, da história e das sensações, distancia-se de um
discurso linear sobre um corpo fragmentado, ou como objeto da consciência ou do espírito,
comum nas ciências e na filosofia tradicionais e idealistas. Suas postulações tencionam essas
dicotomias, tendo em vista que seu projeto filosófico como um todo corrobora com a tentativa
de superar as dualidades clássicas do Ocidente, sobretudo a de origem cartesiana
(corpo/espírito), e outras como a dicotomia natureza/cultura. No entanto, ao examiná-las e
questioná-las não está preocupado com soluções ou resoluções para os dilemas, pois segundo
o próprio Merleau-Ponty (1999) sua fenomenologia e seu pensamento são ancorados no
princípio do inacabamento, o que não significa fracassar na obtenção de respostas, tendo em
vista que os fracassos são necessários e inevitáveis à sua fenomenologia existencial, que tem
como árdua e interminável tarefa, a revelação dos mistérios do mundo.
Nóbrega (2010a) nos ajuda a compreender o pensamento de corpo em MerleauPonty, a partir da dimensão fenomenológica da existência. Segundo a autora, o filósofo
postula um corpo que é nossa condição de ser no mundo, que é recortado pela historicidade e
subjetividade, expressas na existência sob a forma de sentidos diversos que se fazem na
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realidade do corpo, que nos permite desejar, respirar, pensar, sonhar, fantasiar, imaginar e
viver. Nessa direção, a análise de Merleau-Ponty sobre o corpo se dá inevitavelmente a partir
da experiência vivida desse corpo e de seu modo singular de ser no mundo.
No texto O Homem e a Adversidade que está contido em Signos (1991), livro
concluído em 1960, Merleau-Ponty nos fala dos recentes progressos concernentes às
pesquisas filosóficas sobre o homem nos primeiros 50 anos do século XX, bem como dos
processos e transformações de ideias e conhecimentos que partem das relações que o homem
exerce em sua existência. Esses movimentos de ideias do próprio homem, incluem a aquisição
de uma perspectiva mais humana do mundo, em detrimento à uma certa exigência material e
biológica imposta à existência, e é essa a perspectiva que interessa ao filósofo, a dimensão
humana e corporal da existência. É nesse contexto, que o autor nos fala de um corpo humano
de audácias e fraquezas, de uma indispensável necessidade de expressão jamais satisfeita que
nos permite olhar para os gestos e para a expressão enquanto despertadores do corpo que
explicitam o desejo e o fervor outrora adormecido. Trata-se do poder significante, que é
próprio da linguagem, e através de gestos, condutas, vozes, faz significar a existência para
além das convenções, do material e do biológico (MERLEAU-PONTY, 1991).
O filósofo, então, se inscreve em uma conjuntura de pensamento moderno e, para
refletir sobre o corpo e sua experiência existencial, recorre primordialmente ao mundo da arte,
uma de suas grandes inspirações e uma outra forma de ver e pensar o mundo. Merleau-Ponty
encontra na arte, e, principalmente na pintura, o inacabamento, a criação e as sensações que
precisava para pintar em forma de palavras sua fenomenologia. Assim como a arte e a pintura,
a vida e o corpo são sempre inacabados, enigmáticos e figurados por uma gama interminável
de significados, de forma que para ele, “Entre os modernos, não são apenas as obras que
permanecem inacabadas, mas o mundo mesmo, tal como elas o exprimem, é como se fosse
uma obra sem conclusão, da qual não sabemos se jamais comportará uma” (MERLEAUPONTY, 2004, p. 70). Ao apontar o inacabamento e a pluralidade do mundo, no qual o corpo
está imbricado, como veremos mais profundamente, nos leva a pensar que ambos não estão
predeterminados, mas que se produzem e se transformam constantemente nessa relação e
nesse movimento.
Ao nos determos nesses inacabamentos e transformações do corpo e do mundo, nos
transportemos agora ao Cine Olympo, um dos cenários do filme Má Educação (2004), onde
Ignácio e Enrique assistem a um filme quando ainda eram crianças. Assistimos os garotos se
tocando pela primeira vez na sala de cinema, ao mesmo tempo em que fragmentos do filme
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que os dois foram ver são projetados na tela do Cine Olympo. Na cena colocada e enfatizada
na tela do cinema, retirada de um filme chamado “Esa mujer”, nos deparamos com um
diálogo entre uma madre e uma mulher misteriosa:

Imagem 18 – “Tanto me ha cambiado el mundo, madre?”

Fonte: Cena do filme Má Educação (Almodóvar, 2004).

Madre – Posso ajudá-la?
Personagem misteriosa – Não me reconheces, madre? O mundo terá me mudado tanto assim?
Madre – Madre Soledad? É você?

O diálogo acima entre as personagens nos leva a refletir sobre o mundo e sua
capacidade de transformação do corpo, porque a metamorfose e as modificações corporais se
configuram enquanto um dos guias principais da trama de Almodóvar. E tais mudanças são
possíveis a partir da relação corpo-mundo que baliza o pensamento complexo e arrebatador de
Merleau-Ponty, no qual começamos a adentrar mais especificamente neste momento.
Uma das postulações primordiais de sua filosofia colocada em seu livro inaugural,
Fenomenologia da percepção escrito em 1945, é a de que o corpo está atado ao mundo, que é
feito do mesmo tecido e do mesmo estofo desse mundo ao qual pertence, e é por ele
atravessado.
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Merleau-Ponty postula sua fenomenologia sob o pilar do fenômeno originário da
abertura do corpo ao mundo. Nessa direção, segundo Dupond (2010), o grande esforço da
fenomenologia reside em recuperar e reaver a comunicação, a troca, a relação genuína e
ingênua com o mundo. Esse mundo que é o meio que nos possibilita experiência e ação, é o
mundo de nossa vida com suas plurais e indefinidas relações e ligações de implicação e
imbricação recíproca, no entanto, sempre lacunar, apresentando fissuras e inacabamentos. Um
mundo que tudo abarca e a quem tudo pertence, que é o núcleo do tempo, uma dimensão
ilimitada que inscreve nos corpos esse “raio de mundo” que os atravessa, e os transforma
nessa sutura e encontro do homem com o seu mundo (DUPOND, 2010). O mundo
proporciona as transformações do corpo, como acontece com a personagem do filme na
sequência colocada acima, cujo mundo a transformou tanto que não fora reconhecida pela
madre.
É para esse mundo que atesta as existências que queremos nos ater agora. Ao
retornar ao mundo da vida, Merleau-Ponty reinaugura seu estatuto filosófico, possibilitando o
fenômeno da transcendência, colocada na Fenomenologia da percepção como uma existência
tomada para si ou enquanto abertura do corpo ao mundo. Nessa direção, esse processo
descrito é “o ato de transcendência pelo qual o sujeito se abre [para o mundo] arrebata-se a si
mesmo” (DUPOND, 2010, p. 72).
Na filosofia existencial de Merleau-Ponty “[...] nossa existência está presa ao mundo
de maneira demasiado estreita para conhecer-se enquanto tal no momento em que se lança
nele [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 12). Somos relação com o mundo e presença nele
desde sempre, pois é lá que nos conhecemos ao experimentarmos nossa existência.
Poderíamos dizer que, antes de ser recortado pelo discurso, o corpo se joga ao mundo das
experiências.
É justamente a partir desse lançamento do corpo em sua odisseia pelo mundo, sobre
o qual reflete Lucena (2013), que é possível a existência das trocas, transformações,
encontros, descobertas e interações que fornecem ao corpo o poder de sentir, agir e,
principalmente de criar a partir desse mergulho no ‘circuito da existência’, fazendo nascer sua
história e a sua experiência sensível. É nessa direção, que o próprio Merleau-Ponty fala da
necessidade de reestabelecer essa permutabilidade das presenças corporais com o mundo, o
que sua fenomenologia existencial tenta concretizar. Em suas palavras:
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Uma boa parte da filosofia fenomenológica ou existencial consiste na
admiração dessa inerência do eu ao mundo e ao próximo, em nos descrever
esse paradoxo e essa desordem, em fazer ver o elo entre o indivíduo e o
universo, entre o indivíduo e os semelhantes [...] (MERLEAU-PONTY,
1983, p. 116).

Por ser um sujeito dado, aberto e consagrado ao mundo, em elo com os outros e
consigo, o corpo nunca é uma pura ou estática determinação, é atravessado pelo
acontecimento febril do mundo que destrói e reconstrói seus contornos e sua história.
Nóbrega inspirada em Merleau-Ponty nos diz que “[...] cada sujeito encarnado é como um
registro aberto, em que não sabemos o que se inscreverá; ou como uma nova linguagem, a
qual não sabemos que obras produzirá; mas que, uma vez aberto, não seria possível dizer
pouco ou muito, de ter uma história ou um sentido” (NÓBREGA, 2010, p. 98).
O corpo revela um mundo, e é um mundo, ao mesmo tempo em que está imbricado e
atado a ele. Essa inerência nos dá um corpo vivo que em sua empreitada de se oferecer ao
mundo, se faz numa existência sempre recomeçada. Para Caminha (2014), a fenomenologia
de Merleau-Ponty é capturada pelo inacabamento eterno do fenômeno que se estabelece na
relação do corpo com o mundo, de forma que não é possível que exista um mundo sem corpo,
da mesma maneira que um corpo sem mundo simplesmente inexiste.
Ao recusar os determinismos e linearidades, Merleau-Ponty inaugura uma
compreensão de corpo atado ao mundo, mas que não é estanque durante toda sua obra, nem
poderia sê-lo. Ele inaugura no livro Fenomenologia da Percepção sua noção de corpo
próprio, em oposição ao pensamento e à ciência clássica, e também nos fala de um corpo
como obra de arte inacabada que vai se metamorfoseando ao longo da vida, e em seus últimos
escritos nos deparamos com uma percepção e apreensão do corpo enquanto estesia.
Deteremos-nos aqui a esses conceitos de corpo, a saber: corpo próprio ou fenomenal, corpo
como obra de arte e corpo estesiológico (carne), que apontam novos horizontes estéticos,
existenciais e epistemológicos para pensar um corpo queer vivido e mundano, no sentido de
entregar-se ao mundo, na tentativa de alargar o entendimento do fenômeno dos corpos queer.

Corpo próprio e fenomenal

80

Independente do momento, toda a obra de Merleau-Ponty é recortada por um corpo
que é um ‘sensível exemplar', imbricado no tecido do mundo, cuja essência está na existência
e na experiência vivida. Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty inaugura sua noção
de corpo próprio, que deixa de ser simples objeto para a sociologia, a biologia, e até mesmo
para o discurso, passando a ser um corpo que é afetado por sensações e também capaz de
afetar com sua presença. Um corpo que não é pura exterioridade, pois antes de tudo, como ele
mesmo nos diz: “[..] eu não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo, ou antes sou meu
corpo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 207-208). O corpo é a própria condição de ser e estar
no mundo, e tudo no mundo humano é corpóreo:

‘o corpo fenomenal’ ou ‘ corpo próprio’, que a um só tempo é ‘eu’ e ‘meu’,
no qual me apreendo como exterioridade de uma interioridade ou
interioridade de uma exterioridade, que aparece para si próprio fazendo
aparecer o mundo, que, portanto, só está presente para si próprio a distância
e não pode se fechar numa pura interioridade [...] (DUPOND, 2010, p. 12).

Para Merleau-Ponty (1999), a experiência do corpo próprio revela, ao recolocar o
sujeito na experiência corporal, que o corpo fenomenal é um corpo-sujeito, um modo de
existência ambíguo, cuja unidade é sempre confusa, e cujo problema consiste justamente no
fato de que tudo ‘reside ali’: “O corpo próprio está no mundo assim como o coração no
organismo; ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o
interiormente, forma com ele um sistema” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 273).
A concepção de corpo da Fenomenologia da Percepção, que se distancia da tradição
do corpo fragmentado, mensurado, simples matéria inerte ou mecânica, chama atenção para
uma configuração animada e para a condição viva do corpo, horizonte primeiro de toda a
experiência. Lopes (2013) nos ajuda a compreender a noção de corpo próprio da
Fenomenologia da Percepção ao elencar algumas especificidades cruciais do corpo que se
impulsiona para o mundo, sendo elas o perspectivismo, a inseparabilidade ontológica, a
ambiguidade e a afetividade. Gostaríamos de nos deter ao aspecto da inseparabilidade
ontológica que propõe a impossibilidade de separação ou afastamento entre corpo e sujeito, de
modo que para ser sujeito, é imprescindivelmente necessário ser um corpo, tendo em vista que
é o corpo próprio que possibilita a existência do mundo para o sujeito e, portanto, sua própria
existência. Nóbrega (2000, p.102) resume a problemática ao enfatizar que “a expressão ‘sou
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meu corpo’ sintetiza o encontro entre o sujeito e o corpo. O ser humano define-se pelo corpo,
isto significa que a subjetividade coincide com os processos corporais” (NÓBREGA, 2000, p.
102).
Tal noção de inseparabilidade de um sujeito que percebe o mundo por meio de seu
corpo, colocando-o enquanto constituidor e possibilitador do sujeito e não o contrário, se
contrapõe a separação encontrada entre corpo e sujeito em alguns escritos queer que foram
colocados anteriormente, que pregam a construção do sujeito e suas transformações a partir da
destruição do corpo. Nesse sentido, Lopes (2013) clarifica que “[...] mesmo que um corpo
sofra mudanças, tais alterações não quebram o vínculo entre o corpo e o sujeito. O corpo
altera-se mas, ao mesmo tempo, o reencontramos em várias nuanças e modificações nas quais
ele se apresenta” (LOPES, 2013, p. 126).
O corpo próprio, na sua indivisibilidade de sujeito e objeto da existência, se
configura enquanto uma potência de vida, caracterizando-se pela ambiguidade de suas
sensações, bem como pela sua capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo ao qual pertence
a partir das experiências e sensações. O corpo próprio ou fenomenal de Merleau-Ponty é de
acordo com Dupond (2010) um domínio criador de sentido e de história, uma potência
expressiva, lugar sensível e de inscrição de todos os outros sensíveis, um corpo que incorpora
a poeira do tempo, e que exprime sentidos e significados impregnados na existência, pois é a
própria existência que se move e transcende de forma potente em direção ao mundo e às
coisas.
O corpo próprio, objeto da existência, das leis mecânicas, da natureza, da biologia,
da fisiologia, de uma anatomia morta, torna-se sujeito ao movimentar-se e expressar-se,
diferentemente das formas unívocas e determinadas ou apenas como resposta a certos
estímulos, autenticando sua sujeitidade por meio da criação de gestos e invenção de
movimentos que expressam de forma única a relação existencial do corpo com o mundo, com
os outros e consigo mesmo, se fazendo matéria viva que exprime sua forma de estar
criativamente no mundo:

Isso queria dizer que nenhuma conduta é, no homern, o simples resultado de
algum mecanismo corporal, que não há, no comportamento, um centro
espiritual e uma periferia de automatismo, e que todos os nossos gestos
participam à sua maneira dessa única atividade de explicitação e de
significação que somos nós mesmos (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 258).
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Eis talvez a grande novidade do corpo próprio trabalhada no capítulo do corpo como
expressão e a fala da fenomenologia da percepção: a linguagem como expressão do corpo. A
linguagem e expressão corporais em Merleau-Ponty diferem da percepção da linguagem em
Butler, esta última se pauta no discurso e na nomeação linguística do sujeito que o leva a
existir, enquanto o primeiro está preocupado com uma linguagem que é pura expressão do
corpo vivo e que emana infindáveis sentidos e significados existenciais.
Neste capítulo, Merleau-Ponty vai nos brindar com a existência de um corpo
expressivo e intencional, que exprime sua história, suas emoções, seus sentimentos, sua
verdade e autenticidade, sua própria vida por meio da linguagem dos gestos, da fala, das
fisionomias, um corpo que sempre tem algo a dizer de sua existência, até mesmo quando
silencia. Nesse sentido, a expressão na filosofia do corpo de Merleau-Ponty:

[...] designa uma estrutura ontológica encontrada na fala, mas também no
corpo vivo, na obra de arte, na coisa percebida, e que consiste na passagem
mútua de um interior para o exterior e de um exterior para o interior ou no
movimento mútuo de sair de si e de entrar em si [...] só há sentido expresso
ou encarnado em um corpo, e só há corpo, corpo de coisa, corpo vivo ou
corpo verbal animado de um sentido ou prenhe de um significado
(DUPOND, 2010, p. 29).

Esse corpo como potência indefinida de expressão, que não existe fora do mundo,
inaugura sempre certo estilo de ser no mundo que comunica os significados de sua operação
expressiva. Essa linguagem expressiva do corpo distancia-se de gestos ou formas expressivas
automatizadas, trata-se de uma linguagem como criação que revela as profundezas do homem,
traduzindo-as para o exterior, onde adquirem existência gestual, concreta e significativa.
Portanto, para Merleau-Ponty (1999), a linguagem não é um discurso que dá existência a um
corpo depois de nomeá-lo, “[...] pois nomear um objeto é afastar-se do que ele tem de
individual e de único para ver nele o representante de uma essência ou de uma categoria [...]”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 240). A linguagem expressiva e criativa é justamente o que
afasta o corpo de uma categorização, inscrevendo-o em um domínio potente de sentido, do
inclassificável, do humano, do existencial e do sensível.
Para melhor compreender o corpo próprio expressivo de Merleau-Ponty, colocamos
em tela o corpo de Agrado, personagem da película clássica de Almodóvar Tudo sobre minha
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mãe (1999). Lembramos agora o final da película, no qual seu autor agradece às atrizes, ao
elenco e aos homens que atuaram e se tornaram mulheres referindo-se aos atores que deram
corpo e vida aos personagens travestidos de sua película. E é para um desses personagens que
nos remetemos inicialmente, a travesti chamada Agrado. Contudo, antes de falarmos sobre
ela, é preciso compreender as nuances da trama.
A primeira cena do filme é marcada por uma música de suspense, uma imagem de
soro vai se aproximando e se tornando cada vez mais nítida. Com o travelling da câmera
passeamos pelos espaços de um hospital, vemos recipientes de oxigênio e aparelhos médicos.
A câmera se aproxima e nos mostra um eletrocardiógrafo que desenha linhas retas sobre o
papel, a nos dizer da morte do paciente de forma que já não mais existe movimento nas linhas
ou no corpo. Por fim, nos deparamos com a fisionomia triste de Manuela que é enfermeira e
trabalha no departamento de doação de órgãos e prepara-se para fazer mais uma chamada do
hospital Rámon e Cajal para dar seguimento ao procedimento de doação e transplante de
órgãos. A morte inicia a história e a acompanha, ela desencadeia a narrativa fazendo com que
possamos saber Tudo sobre minha mãe.
Manuela tem um filho chamado Esteban, em seu aniversário os dois vão assistir à
peça um bonde chamado desejo estrelado por Huma Rojo. Ao finalizar a apresentação,
Esteban cobra Manuela para que ela conte a história de seu pai como presente de aniversário,
ela, por sua vez promete contar-lhe tudo quando chegarem em casa. Contudo, o menino de 17
anos jamais retornará para casa tendo em vista que morre atropelado quando tenta conseguir
um autógrafo de Huma Hojo naquela mesma noite. Manuela devastada pela morte do filho
decide retornar à Barcelona para procurar o pai do menino de quem ela fugiu ao saber que
estava grávida. E é a partir desse deslocamento que saberemos tudo sobre o pai de Esteban,
que na verdade, é um travesti chamado Lola.
A mãe de Esteban chega a Barcelona e decide procurar uma velha amiga numa zona
de prostituição, é a primeira vez que nós, enquanto espectadores, nos deparamos com a
personagem Agrado, ela está a vender seu corpo. Manuela procura a amiga por entre as
prostitutas, mas não encontra. Mas ao ir embora, percebe duas pessoas brigando e pede para o
táxi parar e vai ajudar, Agrado está sendo violentada por um possível cliente que a agride. O
rapaz está a ponto de esfaqueá-la quando Manuela dá uma pedrada na sua cabeça. As duas
amigas se reconhecem nesse reencontro não tradicional. Agrado diz que Manuela salvou sua
vida e que sentiu sua falta, afinal foram 18 anos sem uma carta ou uma chamada e sem saber
o motivo da fuga da amiga.
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Imagem 19 – Reencontro entre Manuela e Agrado

Fonte: Cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).

As duas vão para a casa de Agrado e Manuela a ajuda com os ferimentos. No outro
dia a travesti acorda, se assusta ao olhar-se no espelho e ver que seu rosto está inchado devido
a surra que levou na noite anterior. Agrado é uma figura irônica e cômica, uma travesti
prostituta sempre preocupada com sua aparência, fato evidenciado quando se horroriza ao
olhar-se no espelho e ver que seu nariz está disforme devido à violência sofrida, ela então
dispara: “Estou parecendo o homem elefante”. A câmera em primeiro plano nos mostra seu
rosto machucado e suas expressões e fisionomia de indignação.

Imagem 20 – Expressões de um rosto machucado

Fonte: Cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).
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Ela enfatiza que, como modelo, precisa se cuidar e estar gostosa, sempre atentando
para os últimos avanços tecnológicos da cirurgia cosmética, ironizando sua condição de
prostituta que precisa trabalhar nas ruas vendendo seu corpo para conseguir dinheiro. Agrado
é uma figura queer que se percebe como uma mulher, utiliza maquiagem e roupas femininas,
mas continua com o pênis. Quando perguntada se nunca pensou em operar e retirá-lo,
responde enfaticamente que as operadas não têm trabalho, tendo em vista que os clientes
gostam das pneumáticas e bem dotadas, um par de seios duros como pneus cheios e uma boa
bunda.
Em um diálogo com sua amiga Manuela que lhe pergunta se a roupa que está usando
é autêntica, responde que a única coisa que tem de verdadeira são seus sentimentos. MerleauPonty (1999) no faz entender essa autenticidade das emoções e sentimentos, ao nos dar o
exemplo da cólera, cujo sentido está no próprio gesto corporal que é compreendido na
expressão. Em suas palavras “[...] eu não percebo a cólera ou a ameaça como um fato
psíquico escondido atrás do gesto, leio a cólera no gesto, o gesto não me faz pensar na cólera,
ele é a própria cólera” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 251). É essa a conduta corporal que a
personagem nos dá, Agrado não nos faz pensar na autenticidade, na tristeza, a dor, ela nos dá,
nos oferece essas atitudes e sensações em seu próprio corpo, onde a expressão e o expresso
coexistem. De fato, estamos diante de uma figura paradoxal e autêntica, como podemos ver
nas imagens abaixo que nos mostram sua dor e seus machucados depois da surra
anteriormente citada:

Imagem 21 – Expressão e autenticidade de Agrado

Fonte: Cenas do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).
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Nessa direção, apreendemos que os significados estão no próprio gesto, exprimindo
um mundo passional, existencial, que diferentemente da fala, não podem ser transferidos para
o papel, pois sua escrita se dá unicamente no corpo vivo. Os gestos para Merleau-Ponty
(1999) indicam a relação entre o sujeito e o mundo sensível:

Vê-se muito bem o que há de comum ao gesto e ao seu sentido, por exemplo
à expressão das emoções e às próprias emoções: o sorriso, o rosto
distendido, a alegria dos gestos contêm realmente o ritmo de ação, o modo
de ser no mundo que são o próprio júbilo (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
254).

Através de uma gesticulação emocional, Agrado encontra uma forma única e
peculiar de se projetar para o mundo, de experimentar-se no espaço, uma mudança incessante,
uma simultaneidade entre corpo, sensação e emoção. Esse é o “milagre da expressão”,
capacidade do humano em fazer o sentido encarnado brotar, emergir, existir para o mundo
exterior, “essa revelação de um sentido imanente ou nascente no corpo vivo se estende, como
o veremos, a todo mundo sensível, e nosso olhar, advertido pela experiência do corpo próprio,
reencontrará em todos os ‘objetos’ o milagre da expressão” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
268).
Agrado usava seu corpo expressivo e vivo para ganhar a vida como prostituta, seu
corpo era tudo que tinha, é tudo o que tem, é sua história, seu mundo e sua vida. Entendemos
a história aqui, como uma “memória do mundo” no corpo, um elo com o passado ao mesmo
tempo em que se abre para fazer-se na fugacidade do instante. O ator da história, nesta
perspectiva, é sempre o próprio homem que está incessantemente dando forma à sua vida,
fazendo-se, redescobrindo-se (DUPOND, 2010).
Após sair da rua, a travesti começa a trabalhar na companhia de teatro “um bonde
chamado desejo”, essa designação parece cair bem em Agrado, que nos brinda com uma das
cenas mais marcantes do filme, ao subir ao palco do teatro e ao palco simbólico de sua vida
para comunicar ao público que as atrizes do “bonde chamado desejo” não poderiam estar
presentes para o espetáculo.
Neste momento, no cenário, a câmera movimenta-se em travelling pela cortina do
palco ao mesmo tempo em que ouvimos passos, até que nos deparamos com a câmera em
primeiro plano com o rosto de Agrado que sorri. Um feixe de luz é aceso e toma conta da tela,
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quando o mesmo desaparece temos nitidamente Agrado ao centro do palco, agora em plano
aberto nos fazendo ver o teatro e os espectadores. A câmera nos mostra algumas pessoas da
plateia indo embora e retorna para Agrado que explica que não haverá espetáculo naquela
ocasião.
O enquadramento vai se aproximando do seu corpo, o plano se fecha enquanto ela
fala, até que se tem novamente um primeiro plano ao enfatizar a personagem desabotoando
um dos botões da blusa. A superfície de seu corpo iluminada em contraste com o restante do
cenário obscuro nos mostra as cores de sua roupa e de seu rosto. No momento em que fala de
sua autenticidade temos um primeiríssimo plano (close-up) que nos dá a expressão de seu
rosto, uma expressão de verdade sobre o que fala, tendo em vista que é sua própria
experiência de vida. A personagem mantém sempre um olhar profundo para a plateia. Ela está
vestindo uma roupa simples, uma blusa cor de rosa, uma calça preta acompanhada de botas,
mas o que estava prestes a falar não é tão simples, fiquemos com suas palavras:

Imagem 22 – A história viva de Agrado

Fonte: Cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).

– Por causas alheias à sua vontade, duas das atrizes que diariamente triunfam sobre este
cenário não podem estar aqui hoje. Coitadas [...] o espetáculo será cancelado. Quem quiser
receberá o dinheiro do ingresso de volta, mas quem não tiver nada melhor para fazer, já que
vieram ao teatro, é uma pena irem embora (ALMODÓVAR, 1999).
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Neste momento, a câmera que inicialmente estava longínqua, vai se aproximando
lentamente enfatizando cada vez mais o corpo da personagem, seu rosto modificado e busto
amortizado. Ela continua: Se ficarem eu prometo divertir vocês contando a história da minha
vida. Neste momento, Agrado abre alguns botões de sua blusa deixando parte de seu busto e
de seus seios à mostra, dando evidência ao seu corpo sensualizado, com um sorriso no rosto
de quem tem orgulho de sua história:

– Chamam-me Agrado porque a vida inteira só pretendi tornar a vida dos outros agradável.
Além de agradável, sou muito autêntica. Olhem só que corpo! Todo feito sob medida!
(Arranca risos da plateia). Olhos amendoados: 80 mil. Nariz: 200 mil. Jogadas no lixo, no
ano seguinte ficou assim depois de outra surra (leva o dedo ao nariz). Sei que me dá
personalidade, mas, se soubesse antes, não mexeria nele. Vou continuar. Peitos: dois, porque
não sou nenhum monstro [...] 70 mil cada um (aponta para os seus seios, tocando-os).
Silicone nos lábios, testa, maças do rosto e bunda. O litro custa cem mil. Calculem vocês
porque eu já perdi as contas. Redução de mandíbula: 75 mil. Depilação definitiva a laser
porque as mulheres também vêm dos macacos tanto ou até mais do que os homens: 60 mil
por sessão. Depende da cabeluda que se é. O normal é entre duas e quatro sessões. Mas, se é
uma diva do flamenco, precisará de mais, claro. Bem, como eu estava dizendo, custa muito
ser autêntica, e, nessas coisas, senhores, não se deve ser avarenta, porque nós ficamos mais
autênticas quanto mais nós nos parecemos com o que sonhamos de nós mesmas
(ALMODÓVAR, 1999).

Agrado, em sua performance teatral nos oferece sua verdade, ela era tudo aquilo que
estava falando “seu passado, seu corpo e seu mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 142).
Um ser de experiência que não diz somente com as palavras, mostrando, para o espectador, na
concretude de seu corpo vivido as mudanças que o mundo, o tempo e sua vontade fizeram
existir. Ao mesmo tempo em que vocaliza sua história, ela a mostra em seu corpo apontando
suas modificações. Arranca aplausos calorosos da plateia, estabelecendo uma relação viva
com os outros e consigo mesma ao manifestar sua linguagem corporal falada, que é um
acontecimento febril, pois, para o corpo próprio, “a intenção de falar só pode encontrar-se em
uma experiência aberta; ela aparece, assim como a ebulição de um líquido, quando, na
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espessura do ser, zonas de vazio se constituem e se deslocam para o exterior” (MERLEAUPONTY, 1999, p. 266).
Suas palavras são o que Merleau-Ponty (1999) chama de “imagens verbais’, Agrado
é um corpo que dá existência e significado às palavras que pronuncia, palavras essas, que
deixam traços em quem as expressa e em quem as ouve. Na mesma obra acima citada,
Merleau-Ponty irá confessar que um homem que fala pode ser igual a uma lâmpada, no
entanto o que diferenciará esses acontecimentos é justamente a intencionalidade e a
significação desse movimento de fala (MERLEAU-PONTY, 1999). No caso da personagem,
estamos lidando com “gestos fonéticos” autênticos que nos dão uma certa melodia, um certo
tom de existência, alicerçado na experiência. Seu corpo é um verdadeiro “fenômeno sonoro”,
que projeta e exterioriza intenções e movimentos, advindos de um poder de expressão que é
próprio do corpo vivo. A fala, para o filósofo tem uma significação existencial que nela está
enraizada, a fala também é gesto, é a presença do pensamento no mundo e no corpo,
conferindo existência a sentidos que são exteriorizados, sentidos que habitam nas próprias
palavras, inevitáveis e inseparáveis das mesmas (MERLEAU-PONTY, 1999).
As palavras de Agrado são um ato eminentemente humano e autêntico, que revelam
segredos existenciais, elas possuem sua história, suas atitudes desenhadas em seu ritmo e
profundidade, sua fala carrega também uma significação gestual, um conjunto potente que nos
arrebata para seu mundo. Uma voz mansa, fisionomia de quem sabe o que está falando, gestos
que significam um mundo, como o movimento de seus ombros, mãos, lábios, olhos que
miram claramente a plateia, o corpo é um todo significante:

[...] a análise da fala e da expressão nos faz reconhecer a natureza enigmática
do corpo próprio. Ele não é uma reunião de partículas das quais cada uma
permaneceria em si, ou ainda um entrelaçamento de processos definidos de
uma vez por todas – ele não está ali onde está, ele não é aquilo que é – já que
o vemos secretar em si mesmo um ‘sentido que não lhe vem de parte
alguma, projetá-lo em sua circunvizinhança material e comunicá-lo aos
outros sujeitos encarnados. Sempre observaram que o gesto ou a fala
transfiguravam o corpo [...] é ele que mostra, ele que fala (MERLEAUPONTY, 1999, p. 267).

Agrado carrega no seu enigma corporal as marcas de uma existência sofrida e vivida
no corpo, fala com seriedade e propriedade porque seu corpo é sua forma única de estar no

90

mundo, a qual ela conhece. Um corpo próprio do qual nos fala Merleau-Ponty, jogado ao
mundo, sujeito e objeto da existência, possuindo unicamente sua história, seus sentimentos,
como diz Agrado, e seu mundo vivido. Em seus olhos azuis como as águas profundas dos
oceanos, também se passam um amontoado de coisas, memórias, lembranças, dores,
sofrimentos e alegrias, enfim, todo o seu mundo humano e profundo que se externa pelo
olhar, pelo gesto, pela expressão e pelo corpo falante. Além das palavras, o conjunto formado
pelo sorriso, olhar, movimentos do rosto e gestos sensíveis femininos nos dão sua existência
ambígua. Seus movimentos condizem com suas palavras, gestos e fisionomias que ironizam
seu corpo e sua própria condição de estar no mundo:

Assim como a fala significa não apenas pelas palavras, mas ainda pelo
sotaque, pelo tom, pelos gestos e pela fisionomia, e assim como esse
suplemento de sentido revela não mais os pensamentos daquele que fala,
mas a fonte de seus pensamentos e sua maneira de ser fundamental
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 209).

O corpo da travesti nos dá essa maneira de ser, sua verdade através de sua expressão
autêntica, através do olhar direto e profundo direcionado para a plateia que a assiste no
espetáculo da vida, e de um sorriso que se abre ao final, uma fisionomia alegre de quem falou
o que viveu, nos dá o que ela é realmente, preenchendo de fala e gesto um vazio existencial:
seus gestos, ao romperem o silêncio de sua existência, significam uma vida. Agrado parece
saber que:

[...] a palavra é um certo lugar de meu mundo linguístico, ela faz parte de
meu equipamento, só tenho um meio de representá-la para mim, é
pronunciá-la, assim como o artista só tem um meio de representar-se a obra
na qual trabalha: é preciso que ele a faça (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
246).

Agrado é um sujeito fazedor de si próprio, um corpo obra de arte de Agrado, como
veremos mais adiante, que faz as palavras viverem, e nos arrebata para seu mundo onde tudo
pode acontecer.
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Corpo como obra de arte e o corpo estesiológico

Merleau-Ponty entendia a arte como possibilitadora de outras formas de pensamento,
a arte foi o meio que ele encontrou de pensar e ver o mundo diferentemente. No livro
Conversas de 1948, o filósofo afirma que o mérito da arte “[...] é o de fazer-nos redescobrir
esse mundo em que vivemos mas que somos sempre tentados a esquecer” (MERLEAUPONTY, 2004, p. 2). Esse mundo ao qual ele se refere é o mundo da percepção, da
experiência e dos sentidos que são revelados pela arte. Esse entendimento de arte foi
transportado para sua obra como forma de pensar as questões da existência.
Em Signos (1991) nos presenteia com a descrição minuciosa do trabalho do pintor
Matisse, o seu processo de escolha, dentre as infinitas possibilidades, de um único traço que
se fez existir, eternizando-se no quadro por meio do gesto do pintor, que proporciona a
emergência de um significado que seria informulável ou improvável se a obra por fazer fosse
realizada por qualquer outro que não fosse Matisse, “[...] que instalado num tempo e numa
visão do homem, olhou o conjunto aberto de sua tela começada e levou o pincel para o
traçado que o chamava, para que o quadro fosse afinal o que estava em vias de se tornar”
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 46). É a dimensão humana do gesto, da criação e do corpo
que o filósofo quer nos fazer habitar a partir do mundo da arte, aberto ao caos da existência.
Em O olho e o espírito (2013), sua última obra, continua a nos mostrar sua
fascinação com a pintura de Cézanne, pintor que transformou sua vida, suas sensações, seu ser
em arte e pintura. As pinturas de Cézanne afetam, são uma espécie de impacto de vida para o
filósofo, pois como ele diz, Cézanne deseja pintar um ser que “[...] não está determinado, mas
aparece ou transparece através do tempo” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 15). As pinturas de
Cézanne revelam o ser, seduzem, fascinam, renunciam às formas e contornos definíveis e
claros, ele prefere mostrar a constituição pueril das coisas que se temporalizam no mundo, um
mundo de cores, sensações, sons, vibrações e deformações. É incorporado e incrustado pela
arte e pela pintura, que visam essa “gênese secreta e febril das coisas em nosso corpo”
(Ibidem, p. 25), que Merleau-Ponty enxerga e acredita em um corpo que é também uma obra
de arte, um corpo que se relaciona carnalmente com o espaço, que o habita à sua maneira,
fazendo vibrar sua existência de expressão infinita.
Para o filósofo “[...] é um certo estilo dos gestos de minha mão, que implica um certo
estilo dos movimentos de meus dedos e contribui para uma certa configuração de meu corpo.

92

Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 208). O corpo obra de arte de Merleau-Ponty é uma obra que
comunica pelas cores, sons, tons e texturas, é um amontoado de significações vivas, que longe
de existirem absoluta e eternamente como verdade, são pulsações do tempo, construções e
criações fugazes e vibrantes, que expressam a incompletude e intencionalidade da existência.
Os corpos obras de arte são um mundo, são pedaços de matérias vivas que desenham
no tempo e no espaço sua maneira única e própria de sacralizar a existência através de um
espetáculo corporal de gestos, atitudes e visões das coisas (MERLEAU-PONTY, 2004). Esse
espetáculo nos dá de forma mais autêntica e verossímil a linguagem sensível e expressiva do
corpo obra de arte, como nos fala Nóbrega, quando diz que “em Merleau-Ponty, o corpo é
uma obra de arte e sua linguagem é poética. Merleau-Ponty define um olhar expressivo sobre
o corpo, configurando uma linguagem sensível que é expressa nos gestos” (NÓBREGA,
2010, p. 36-37).
Essa poesia corporal dinâmica, que revela os paradoxos do mundo, que expressa para
além do pensável, se encarna na existência flexível, plástica e metamorfoseada de Agrado,
que ao transformar seu corpo, o faz igualmente ao pintor, através de traços, possibilidades,
escolhas e gestos humanos que criam e marcam a forma de uma existência única e singular.
Seu corpo cria no domínio dos gestos, e é a partir de um viver criativo que a travesti se
configura enquanto obra de arte na expressividade e no gesto, caracterizando um processo de
produção da obra, no qual o corpo não é instrumento, mas é a própria arte a se descobrir na
medida em que se faz.
Ao contar a história de sua vida, ela cria uma fisionomia única, forte, que ironiza sua
própria vida e autenticidade. Ao usar batom, brincos, maquiagem, joias e estar com as unhas
pintadas, a mulher que tem pênis e expressa gestos delicados, inaugura uma presença no
mundo informulável por qualquer outro que não fosse ela. Seu corpo e seus gestos que não
são convencionais criam um balé existencial de transformações e metamorfoses artísticas do
corpo.
A travesti diverte, em seu espetáculo de palavras vividas no corpo, perturba e fascina a
plateia ao contar a história de sua vida que se confunde com a história de seu corpo. Ao narrar
o processo de fabricação, manufatura e transformação de seu corpo-arte, afirma que o que
possui de mais autêntico em seu corpo é justamente o silicone, que na leitura de Louro
(2013a), é o que aponta de forma mais concreta a intervenção da personagem sobre si mesma,
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assinalando em sua fala o processo de mudança e movimento inscrito em um corpo em
constante metamorfose, que não tem um contorno definido, assim como as pinturas de
Cézanne, distorcendo de forma autêntica os modos convencionais de ser homem ou mulher no
mundo. Nesse sentido:

O silicone, que para esses sujeitos seria o objeto efetivamente deslocado,
aparece na fala de Agrado como a sua natureza, o que de mais autêntico ela
possui. Ela começa a fala dizendo que irá contar a história de sua vida. E
essa história é contada através de seu corpo, ou melhor, de sua experiência
corporificada (MALUF, 2002, p. 147).

É na experiência da metamorfose que o corpo da personagem se faz, uma experiência
que não é somente de ordem anatômica, mas da ordem do desejo. O corpo de Agrado é um
corpo siliconizado, cirurgiado, usurpado e mutilado, que diz do processo e da transformação,
figura de equilíbrio precário, desterritorializada, que incorpora as transformações em sua
própria carne. Um corpo como figura expressionista que se encontra no caos, na
ambivalência, no quiasma, entre o transitório e o permanente, muda de lugar fazendo ser
possível existir de outra maneira, ou simplesmente existir (VERGARA, 2009).
Nessa direção, Merleau-Ponty (1991) distingue dois tipos de obra, segundo ele “[...]
há obras terminadas das quais não podemos dizer que tenham jamais sido feitas, e obras
inacabadas que dizem o que queriam dizer. A peculiaridade da expressão é sempre ser apenas
aproximada” (MERLEAU-PONTY, 19991, p. 263). Agrado parece ser essa obra de arte
nunca terminada, mas que disse tudo o que tinha para dizer, revela e manifesta um projeto
inacabado desde o início, que vai se fazendo ao longo da vida, mas que não se terminará:

Se sou projeto desde meu nascimento, é impossível distinguir em mim o
dado e o criado, impossível portanto designar um único gesto que seja
apenas hereditário ou inato e que não seja espontâneo – mas, igualmente, um
único gesto que seja absolutamente novo em relação a essa maneira de ser no
mundo que sou eu desde o começo [...] se há uma liberdade verdadeira, só
pode ser no curso da vida [...] (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 142-143).
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No projeto de Agrado, a liberdade se encontra justamente na capacidade criativa e
expressiva do corpo, que é linguagem, uma poesia corporal que se dá pela invenção, criação,
de modo que cada corpo cria seu gesto à sua medida, faz a poesia de sua própria existência
com formas, cores e movimentos. Nesse sentido, a expressão corporal é a descoberta profunda
da natureza e da liberdade, uma expressão própria sem modelos ensinados que a partir de um
inventário gestual passa uma mensagem corporal, uma liberação do que há de mais autêntico.
Ao ironizar sua autenticidade corporal no próprio processo de construção e
metamorfose desse corpo, Agrado nos remete à compreensão do corpo como obra de arte,
cujos contornos são inacabados (MERLEAU-PONTY, 1999). Ao desvelar-se contando a
história de sua vida, Agrado conta a história de seu corpo transformado, fabricado, em
metamorfose, nos mostrando que “é a partir do visível que podemos compreender o invisível.
A partir do sensível, que podemos compreender o Ser, sua latência e seu desvelamento”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 426.). O autor supracitado ainda aponta que o corpo é móvel,
e tem a capacidade de estar sempre alhures, corroborando com esse estado de latência, de
desvelamento característicos dos corpos queer, ambíguos e subversivos como Agrado, que
estão sempre em vias de tornar-se, jamais são prontos ou acabados na sua experiência, como
uma obra de arte inacabada e repleta de significados.
No caso da cena descrita anteriormente, esses significados estão inscritos nas roupas,
gestos, cores, maquiagens e fala da personagem. Esse conjunto gera uma potência
significante, que nos atrai para o mundo de experiências vivas atadas e expressadas pelo corpo
de Agrado. Ao expressar-se por meio da fala e do gesto, a personagem nos confunde com uma
estilística corpórea que não pode ser categorizada, que se torna autêntica na própria
ambiguidade de não pertencer ao masculino ou ao feminino, e de se aproximar, como a
própria personagem expressa, com aquilo que sonha ser. Essa configuração artística do corpo
comparado à uma obra de arte, comunica ideias pelas cores e sons, por meio de um nó de
significações vivas, inscritas no corpo que, por sua vez, é a lei eficaz de todas essas mudanças
(MERLEAU-PONTY, 1999). E são essas mudanças e metamorfoses que fazem da
experiência vivida de Agrado algo autêntico.
A transformação é, para Agrado, uma operação de sua própria existência, de um
corpo que viveu e celebrou o mundo com sua própria maneira de se fazer presente, que dá
sentido e ânimo ao corpo da teoria queer, que parece se desfazer dessa vivacidade. É
justamente na metamorfose que reside sua liberdade, sua vontade de parecer com o que
sonhou:
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E todavia sou livre [...] pois esta vida significante, esta certa significação da
natureza e da história que sou eu, não limita meu acesso ao mundo, ao
contrário ela é meu meio de comunicar-me com ele. É sendo sem restrições
nem reservas aquilo que sou presentemente que tenho oportunidade de
progredir, é vivendo meu tempo que posso compreender os outros tempos, é
me estranhando no presente e no mundo, assumindo resolutamente aquilo
que sou por acaso, querendo aquilo que quero, fazendo aquilo que faço que
posso ir além [...] Nada me determina do exterior, não que nada me solicite,
mas ao contrário porque de um só golpe estou fora de mim e aberto ao
mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 611).

Agrado nos mostra essa liberdade no curso de sua vida, liberdade de fazer o que
quiser com seu corpo queer. Sua linguagem “vivante”, significante da vida, do movimento e
da liberdade, comunica a afirmação de uma visão do mundo e a materialização de uma
pesquisa e produção de si autêntica. Uma obra figurada no corpo, mosaico de tempos que ela
é, onde presente, passado e futuro se misturam e nenhum deles a determina. Parafraseando
Caminha (2012, p. 42), ela é “[...] a expressão da existência de um corpo que está no mundo
por meio de seus gestos”. Um corpo que não se contenta em fazer parte do cenário da vida de
forma passiva, mas que, ao ser protagonista de sua própria história, coloca seu corpo e sua
existência no palco metafórico do mundo vida. E lá, se movimenta, sente, vive, cria seu modo
de ser indeterminado, de experimentar-se no espaço e na mudança incessante.
Nóbrega (2010), inspirada no pensamento de Merleau-Ponty, nos adverte que a arte
oferece à filosofia novos olhares e novas formas de pensar o corpo, e pode nos oferecer a
possibilidade de descrição dos paradoxos e complexidades da existência no mundo desse
corpo sensível exemplar, atravessado por inúmeras e impensáveis visibilidades. E é nesse
movimento do olhar para essas visibilidades sensíveis, perpassadas por uma embriaguez de
cores com existências sempre recomeçadas como as das personagens de Almodóvar, que
oferecem seus corpos ao mundo, que podemos, como diz a autora supracitada, proporcionar a
criação de outros sentidos para além do que está determinado, ampliando, pela arte, nosso
entendimento do “Ser” e de sua existência sensível (NÓBREGA, 2010).
É estando imersos nessa confusão de cores, texturas, formatos, contornos, liberdade
de formas de pensar o corpo, seus volumes, sons, silêncios, distorções, proporções e
desproporções que nos atravessam, inaugurando um mundo expressivo de imputação de
sentidos, que procuraremos compreender o corpo do qual nos fala Merleau-Ponty em seus
últimos escritos, o corpo da estesia, das sensações e do sentir puro. Ao inaugurar essa noção
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de corpo estesiológico, pauta-se, segundo Dupond (2010), em um esboço de ontologia da
expressão, que recusa a separação entre interioridade e exterioridade, fazendo da expressão
uma “potência ontológica da natureza e da vida” (DUPOND, 2010, p. 30).
Para compreender o corpo estesiológico é preciso situar-nos na noção de carne,
conceito chave para entender a estesia do corpo e de suas relações com os outros e com o
mundo. Chauí (2002) nos revela que Merleau-Ponty em sua manufatura do conceito de carne
desejava nomear uma experiência esquecida pela filosofia tradicional que ainda não a tinha
nomeado. É essa experiência que o filósofo denomina de carne e que consiste em uma
maneira geral de ser, um elemento como a água, a terra e o ar, que possibilita o quiasma, o
entrecruzamento, a simultaneidade e a reversibilidade entre meu corpo e os outros corpos,
meu corpo e o mundo, já que todos são feitos desse mesmo elemento, tecido poroso que
abarca ao mesmo tempo o visível e o invisível, o tocado e o tocante, a presença e a ausência
(CHAUÍ, 2002).
A experiência da reflexividade e do quiasma da carne permite pensar o corpo
enquanto sinergia e intercorporeidade, entrelaço com a outridade. Nessa direção, para Andrieu
(2014) é a experiência da carne que comporta a relação do sujeito com o tempo, com os
outros, com a história, consigo mesmo, ou seja, a carne é o tecido proveniente das
incorporações subjetivas do sujeito constituídas pela memória: “a carne é pacto de nosso
corpo com o mundo e pacto entre as coisas, entre as palavras e as ideias [...]” (CHAUÍ, 2002,
p. 111).
Por ser um tecido poroso, a comunicação com o mundo e com o que nele há se dá
porque participamos da mesma carne como constituinte ontológico do sensível. Dupond
(2010) afirma que essa característica de circularidade, copertença, fusão entre corpo, mundo,
os outros e os sentidos é o que Merleau-Ponty denomina de reversibilidade, ou seja, a
“estrutura ontológica fundamental da carne”, que embaralha e acopla o ser ao mundo,
promovendo sua abertura ao outro, impossibilitando uma pura interioridade solipsista ou um
corpo que sobrevoa o mundo sem a ele vincular-se.
Merleau-Ponty (2013) afirma que as coisas estão incrustadas na carne e que o corpo
está preso a esse tecido e estofo do mundo e das coisas. Nos resumos sobre a Natureza (2006),
ele aprofunda sua noção de carne como circuito da existência no qual o ser se abre para as
coisas, que por sua vez, se dissolvem na própria carne do mundo e do ser. O autor funda sua
teoria da carne balizada no corpo estesiológico capaz de sensação a partir de sua implicação
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nas coisas e no circuito com o mundo, com os animais e com os outros corpos porque o ser
não é uma consciência que se encontra em sobrevoo no mundo, mas é ser de inerência
[ineinander] que faz parte da engrenagem do mundo (MERLEAU-PONTY, 2006):

A noção de carne em Merleau-Ponty não se refere à matéria, à substancia, a
uma essência ou a uma idealização do corpo, mas ao envolvimento do corpo
no mundo por uma espécie de fissão, criação de novos espaços e sensações.
Essa estesiologia do corpo pode ser estendida e compreendida como
elementos de criação e de compreensão de processos estéticos [...]
considerando-se que é a sensorialidade que anima a carne e que abre o corpo
para o mundo (LACINCE; NOBREGA, 2010, p. 255).

Essa sensorialidade que anima a carne da qual nos fala Lacince e Nóbrega (2010)
acima citadas, nos mostra que o corpo é um exemplar sensível, estético e estesiológico,
entregue às sensações, como nos confirma Costa (2005): “ora, emoções são feitas de carne,
ossos e artefatos mundanos” (COSTA, 2005, p. 163). O corpo é, nessa compreensão
merleaupontyana “Carne maciça da estesiologia” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 396), é
órgão para-outrem, quiasma, intercorporeidade e intersubjetividade, entrecruzamento de
cultura, natureza e história incrustadas na carne e que a animam de dores, prazeres, memórias,
sensações, revelando a experiência humana flexível, aberta, reversível e sensível dos
processos e existências corporais (NÓBREGA, 2000).
Nóbrega (2010a), ancorada em Merleau-Ponty, nos adverte que a noção de
estesiologia possibilita o encontro com experiências como a do amor, do desejo, do prazer, da
vida, dos afetos, do riso e do trágico que envolve a ciranda da existência, que por sua vez, é
primordialmente corpórea. A estesia do corpo se configura na linguagem, nos gestos que
expressam condutas e sensações corporais que são vividas, experienciadas, experimentadas e,
essa experiência se transforma em poesia exprimida pelo corpo, que é sensação, expressão,
criação (NÓBREGA, 2010a).
Na tentativa de melhor entender e aprofundar as noções, inicialmente apontadas
acima, convocamos Lola, outra personagem da película Tudo sobre minha mãe (1999). Lola é
uma figura exuberante que renuncia a uma identidade fixa, foi marido de Manuela, que ao
morar fora e, depois retornar, havia se transformado. Lola, que se chamava Esteban, havia
colocado um par de seios maiores do que o de sua mulher como nos conta a própria Manuela.
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Esta, por sua vez, confessa que o marido não havia mudado tanto, exceto pela intervenção de
colocação dos seios e que acabou aceitando-o. Manuela engravidou de Lola, mas fugiu sem
contar-lhe nada. Manuela afirma que Lola tem a pior parte de um homem e a pior parte de
uma mulher, sem citá-las. Lola é essa figura paradoxal que se transforma colocando seios e se
feminiliza, continuando a transar com mulheres, fato evidenciado, quando engravida também
a freira Rosa e transfere para a mesma o vírus HIV, o mesmo que matará adiante tanto Lola
quanto Rosa. Evidenciando essa metamorfose existencial de um corpo finito, Merleau-Ponty
evidencia que “[...] está é a própria definição da existência, a cada momento ela se faz sob
nossos olhos no fenômeno de presença, simplesmente ela logo deve ser recomeçada e não
suprime nossa finitude” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 610).
Longe de ser um corpo estático, ao recomeçar sua existência, refazer sua presença,
Lola se configura enquanto um corpo que caminha, se desloca inevitavelmente. Em analogia a
esse corpo caminhante, Nóbrega (2012) nos brinda metaforicamente com uma descrição desse
movimento:

Caminhando não vamos ao encontro de nós mesmos, como se se tratasse de
se liberar das alienações antigas para reconquistar um eu autêntico, uma
identidade perdida. Caminhando, escapamos a ideia mesma de identidade, à
tentação de ser alguém, de um nome, de uma história (NÓBREGA, 2012, p.
107).

Lola é esse ser que escapa à identidade, se desfaz, se reconstrói em uma estilística
corporal dificilmente classificável, sem precisar nomear-se, não se diz travesti, transexual ou
gay, nem homem, nem mulher, é simplesmente Lola, que não é passível de nenhuma
definição, apenas caminha livremente pela estrada da sua vida, sem deixar vestígios que a
determinem. Ela parece saber que, como nos diz Merleau-Ponty, as explicações ou
determinações “destroem a mistura de que somos feitos, e nos tornam incompreensíveis a nós
mesmos” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 272). Ela prefere a indecifrável mistura que a torna
única no mundo, mesmo que se torne incompreensível para os outros e até para si mesma.
Em uma das cenas finas da película, Manuela promete à Freira Rosa que está em
trabalho de parto do filho de Lola que se acontecer algo, ela não ocultará nada do bebê. Iniciase então uma música fúnebre e triste que nos leva à visão do mar e depois ao cemitério. A
cena em plano aberto e contra-plongée nos dos dá a visão longínqua de Lola em meio aos
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túmulos e cruzes do cemitério, ela vai descendo as escadas que levam ao espaço onde está
sendo realizado o sepultamento de Rosa, Manuela a vê e vai ao seu encontro nas escadarias
mórbidas. Lola senta e temos os detalhes de seu rosto através do plano americano, a música se
intensifica e depois tem-se um close-up ou um enquadramento detalhado do seu rosto.
Lola vai ao enterro de Rosa que morreu ao dar à luz ao filho dos dois e reencontra
Manuela. Na cena, Lola desce elegantemente de forma glamourosa as escadas do cemitério ao
som de um arranjo sonoro triste. Aparece com um cabelo grande, belo e ruivo, um sobretudo
preto e uma bota. Seu corpo exprime uma beleza ímpar, “vivante”, de encantar os olhos de
quem percebe e uma sensualidade única. Forte como as pedras do cenário mórbido que
destoam de seu corpo vivo e vibrante, Lola responde a Manuela que a acusa de não ser um ser
humano, dizendo que sempre foi muito excessiva, e, por isso está morrendo. Sem dúvida, é
um corpo que em vida14 só se preocupou em viver, sabendo do sabor forte e mortal da mesma.
Ao tratar das figuras que se transformam, modificam-se nas películas de Almodóvar, Vergara
(2009), nos afirma que “Lola (Toni Cantó) sempre é uma forma de devenir (tornar-se) que
inexoravelmente a conduz para a morte da qual ela é em certo modo a encarnação”
(VERGARA, 2009, p. 266, tradução nossa).

14

Nesse contexto, entendemos vida na concepção merleaupontyana no sentido de movimento da existência, de
‘ser do vivo’, uma fluidez contínua, um curso corrente interminável, cujo principio e fim são inexistentes, um
fenômeno de movimento, manifestação do vivo, expressão do interior (DUPOND, 2010).
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Imagem 23 – O mistério existencial de Lola

Fonte: Cenas do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).

Com um batom de cor vermelha forte nos lábios, sombra e lápis de olho, brincos nas
orelhas, um rosto adornado e maquiado, belo e profundo que sugerem a feminilidade de uma
mulher que tem um pênis e é pai de uma criança, Lola diz com uma voz grave que nos
impacta juntamente com uma expressão de angústia, que é enfatizada pela câmera que se
congela na vida que emana de seu rosto por meio de suas expressões, que deseja conhecer seu
filho com Rosa, pois como Manuela sabe, ela (Lola) sempre quis ter um filho. A câmera
oscila entre os rostos de Manuela e Lola enquanto conversam. Manuela ao contar que eles
tiveram um filho no passado, mas que morreu num acidente, provoca uma expressão de
desespero e tristeza profunda incorporada no rosto de Lola. De seus olhos vivos de desespero
começam a brotar água em forma de lágrimas que molham sua maquiagem e escorrem por seu
rosto coberto de pó e outros cosméticos, exprimindo a dor sentida no corpo da perda do que
nunca teve. Vemos os detalhes do choro de Lola, que enxuga suas lágrimas, levando as mãos
de unhas enormes e pintadas ao rosto enquanto olha Manuela ir-se.
O corpo estesiológico é esse êxtase vivo de expressões e sensações que se atravessam
na personagem, e fazem nascer sentidos desse corpo. Podemos visualizar a estesia no
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sofrimento de Lola expresso numa gota de água que jorra de seu rosto que é pura expressão
do que vive, e não pode ser contestado.
Lola é, sem dúvida, uma presença e uma maneira forte de ser e existir no mundo
corporalmente. Parafraseando Merleau-Ponty (1991), Lola nos dá uma tessitura existencial
formada de acasos, que se voltam para ela mesma, fazendo-a se exprimir. E ao fazê-lo
inaugura uma experiência da expressão, ou seja, “o momento em que a cor e a carne começam
a falar aos olhos e ao corpo” (Ibidem, p. 261):

Imagem 24 – Lola e seu espetáculo expressivo

Fonte: Cenas do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).

Nessa cena, a personagem cala sua voz, perde a capacidade de traduzir suas
sensações em palavras, estas não podem carregar o significado visível do sofrimento, que nos
é dado no comportamento e expressão de seu corpo. Qualquer vocalização seria insuficiente e
leviana para expressar tamanha dor de existência, de modo que para compreendê-la é preciso
enxergá-la. Seu silêncio é inquietante porque “[...] quando perdemos o uso das palavras,
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escutamos melhor ainda, porque escutamos enfim o que não tem nenhuma vocação para ser
traduzido, decodificado, formatado” (NÓBREGA, 2012, p. 109).
Grandes olhos claros arregalados, profundos, acompanhados de um forte batom, que
falam no lugar de sua voz em alguns momentos. Ao retomar a voz, percebemos que ela é forte
e ao mesmo tempo suave, nos dando o paradoxo que habita seu próprio corpo alto, magro,
forte. Lola é um corpo que além de modificar-se fisicamente, é também capaz de
metamorfosear e criar gestos únicos, divergentes do que se espera de sua biologia. É nessa
direção que Merleau-Ponty nos confirma que “o uso que um homem fará de seu corpo é
transcendente em relação a esse corpo enquanto ser simplesmente biológico” (MERLEAUPONTY, 1999, p. 257). Esse fato faz do corpo uma condição de ser no mundo que está para
além de um conjunto de ossos e músculos que se distendem no espaço, mas que se configura
enquanto existência capaz de expressar, ver, viver, sofrer, significar.
Nessa direção Lola é um corpo cuja grandeza reside na imperfeição
anatômica/biológica, na inexatidão que é a sua própria verdade, como nos diria Matisse citado
por Nóbrega (2008) “a evidente inexatidão anatômica, orgânica dos desenhos não prejudicam
a expressão do caráter íntimo da verdade essencial do personagem, mas ao contrário, ajudam
a exprimi-lo” (MATISSE apud NÓBREGA, 2008, p. 394). Em seu texto, a autora evidencia
que essa inexatidão das formas é indispensável para compreensão de corpo em MerleauPonty, tendo em vista que sua verdade não está na exatidão anatômica, mas na sua experiência
vivida, ou seja, numa noção de corpo vivido, instintivo, relacional, sexual, indeterminado,
desejado, experienciado de forma profunda na estesia das relações, um ser selvagem, febril
que se entrega ao mundo e às suas sensações, como faz Lola, que ultrapassa qualquer ideia de
exatidão anatômica do corpo (NÓBREGA, 2008).
Suas expressões transformam seu corpo e sua forma de exprimir-se no mundo,
constroem novas significações gestuais. Essas significações são capazes de mudar a expressão
de Lola rapidamente da alegria memorial ao encontrar Manuela à uma tristeza profunda que
brota e emana do corpo ao saber do filho morto. Essas significações se unem aos aspectos
visíveis de um corpo feminino fabricado e nos dão a verdade de seu mundo e de sua vida a
partir de sua operação expressiva:

O homem que é admirável não é esse fantasma, é aquele que, instalado no
corpo frágil, numa linguagem que tanto já falou, numa história titubeante,
concentra-se e põe-se a ver, a compreender, a significar [...] o espírito e o
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homem nunca são, transparecem no movimento pelo qual o corpo se faz
gesto, a linguagem obra, a coexistência verdade (MERLEAU-PONTY,
1991, p. 272).

Seus olhos, sua boca, sua voz mansa e forte que parece fazer vibrar o ambiente, todo
o aparelho de seu corpo exprimem sua verdade, a verdade da vida como metamorfose
significante que se exprime na existência sempre recomeçada. Andrieu (2014a) ao postular
uma noção de corpo vivo dinâmico, confirma essa verdade do corpo:

Haveria na experiência corporal uma verdade que não mente. O corpo não
mentiria. Ele falaria dele sem que tivéssemos consciência. O que escapa de
meu corpo são esses signos que observamos do exterior, mas que são gestos,
posturas e técnicas que animam a vida do nosso corpo. O corpo vivo já se
encontra em ato (ANDRIEU, 2014a, p. 6).

Esse caos de sensações, conjunto de signos que escapam à decifração e animam
nosso corpo se baliza na estesia proposta por Merleau-Ponty, para quem o corpo é sempre
recortado pelo sensível, tendo em vista que é “a partir do sensível, que podemos compreender
o Ser, sua latência e seu desvelamento” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 426). Merleau-Ponty
inaugura essa filosofia selvagem do corpo de latência, expressivo e sensível nos cursos sobre
a natureza, afastando-se de sua fenomenologia da percepção e de seu corpo próprio rumo a
uma ontologia sensível de um corpo estesiológico, fundada a partir da noção de carne, que
escapa a qualquer pretensa definição e permite a inerência entre corpo e mundo. Segundo
Dupond (2010), para Merleau-Ponty, a carne é elemento, dimensão, não é matéria, nem
espírito, é o que me une ao mundo. É uma categoria ou noção ontológica fundamental, que
atravessa e constitui o ser sensível na sua relação com o mundo, unidade do corpo fenomenal
e objetivo,

proporcionando a reversibilidade dos

sentidos,

os envolvimentos

e

entrelaçamentos de um ser paradoxal que é nosso corpo, ser das profundezas da existência, do
quiasma, que o faz indiviso em relação ao mundo que habita, um ‘ser de latência’, ‘luz e
trevas’ de uma existência impregnada e sensível ao mundo e vice-versa (DUPOND, 2010).
Em suas palavras:

A noção Merleau-Pontyana de carne não é alheia ao uso corrente do termo,
pois corresponde em parte ao que a fenomenologia chama de ‘corpo vivido’
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ou ‘corpo animado’, isto é, o corpo que percebe e se move, deseja e sofre;
mas ela se afasta do sentido habitual na medida em que visa não a diferença
entre o corpo-sujeito e o corpo-objeto, mas, antes, inversamente, a matéria
comum do corpo vidente e do mundo visível, pensados como inseparáveis,
nascendo um do outro, um para o outro, de uma ‘deiscência’ que é abertura
do mundo. Portanto, a carne nomeia própria e fundamentalmente a unidade
do ser como ‘vidente-visível’ (DUPOND, 2010, p. 9).

É justamente esse corpo vivido, visível, inseparável de sua carne, na qual estão
incorporadas todas as suas experiências únicas, suas tristezas, alegrias, memórias, que
enxergamos no pulsar dos gestos e expressões da personagem acima descrita: um corpo carne,
estesiológico. Segundo Nóbrega (2014), a estesiologia é a filosofia do corpo enquanto carne,
ou seja, nos dá o próprio sentir, as sensações mesmas, em si. É a partir da carne do corpo que
é a carne do mundo que pode existir quiasma, entrelaçamento, animação do corpo como
metamorfose da vida, e sua inerência com o sensível. A noção de corpo estesiológico
possibilita novas paisagens existenciais, sensíveis, estéticas, epistemológicas para o corpo e
sua expressão (NÓBREGA, 2014). O corpo entendido como espaço de interrogação, de
indeterminismos, ser que encarna e exprime sentidos, linguagens, comportamentos, atitudes,
gestos, outras maneiras de ser corpo, que sente, vive e existe acima de tudo. É a estesiologia
que nos permite olhar para Lola e enxergar sua história escrita com o lápis do sensível em seu
corpo vivo, nos dando a conhecê-la:

Os outros homens nunca são puro espírito para mim: só os conheço através
de seus olhares, de seus gestos, de suas palavras, em suma, através de seus
corpos [...] Por fim, eu não conseguiria dissociar alguém de sua silhueta, de
seu estilo, de seu jeito de falar [...] a aparência total desse corpo parece-nos
conter todo um conjunto de possibilidades das quais o corpo é a presença
propriamente dita (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 43).

Esse corpo presença, encarnado de desejo, de sensações, é o ser selvagem, animado,
que explode em vibrações e expressões febris, uma poesia do corpo que nos abre um universo
de significações, como podemos ver na sequência expressiva da personagem acima descrita.
Dupond (2010), inspirado em Merleau-Ponty, remete-se a uma designação do ser bruto,
selvagem, vertical como indicador do mundo vivido, que não pode ser resumido a fantasias,
devaneios ou à nossa ‘sintaxe’. O selvagem é o ser das coisas mesmas, do sentir, do vazio, do
tudo e do nada, ser que une todos os entrelaçamentos, envolvimentos, imbricações do mundo
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e do corpo, que com sua capacidade porosa nos revela enquanto mistura com o mundo
(DUPOND, 2010).
A noção de estesiologia expressa exatamente essa forma selvagem, sensível e
excitada de se fazer corpo no mundo, corpo que nos arrebata, nos impacta, que se (re)inventa
sob novas formas, para além do ordinário, sem medo das errâncias e incertezas, se
experimenta na estesia, no movimento, na vertigem, na vibração, invadido que foi pelas
sensações. Para Nóbrega (2012), a noção de estesia do corpo, do sentir mesmo, inaugurada
por Merleau-Ponty nos leva a um caminho desconhecido de vibração do corpo e dos sentidos,
traçado pela ontologia do ser selvagem, caminho que nos leva a novas direções, trajetos e que
requer possibilidades de criação e recriação. Segundo a autora, o corpo atravessado pelo
sensível, pelo espaço e pelo tempo, carrega em sua carne, as marcas da existência, uma
memória sensível e silenciosa de todas as pueris e febris experiências que se sedimentam na
existência do corporal (NÓBREGA, 2012). O ser selvagem é esse ser das intensas paixões, ser
da criação, que interroga sua própria existência enigmática, misteriosa, indeterminada, ao
mesmo tempo em que encontra sua verdade na contingência das sensações corpóreas, ou seja,
na estesia:

O ser selvagem não está determinado pelo organismo, pela história, pelas
significações da linguagem. Assim, trata-se de uma ontologia marcada pela
experiência e não por noções essencialistas sobre o homem, a natureza, o
corpo, a história, o pensamento. Por essa razão uma ontologia indireta,
situada nas dobras do corpo, da alma e do mundo (NÓBREGA, 2014a, p.
21).

O corpo é, então, um mapa, sem bússolas, de todos os afetos, histórias, amores,
dores, prazeres, vertigens, risos, choros, desesperos e alegrias que nele se incrustam, um
mosaico de sensações vividas e encarnadas, uma aquarela viva de emoções e sentidos, uma
ciranda de desejos, que podemos enxergar, por exemplo, no rosto e no olhar de Lola, ao nos
dizer de sua dor existencial.
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Imagem 25 – Expressão do sofrimento de uma vida

Fonte: Cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).

Merleau-Ponty (2006) atenta para a necessidade de reestabelecer o contato,
reencontrar esse ser selvagem, indeterminado, lacunar, esse corpo que é ‘carne maciça da
estesiologia’, corpo de desejos carnais, essa presença sensível no mundo que possui uma
dimensão enigmática, devendo ser aprofundada pela linguagem e pela história. Para ele, esse
reencontro é possível por meio da estesia, das sensações que emanam do corpo vivo, sentidos
que emergem de silhuetas, posturas, gestos, fisionomias, rostos, linguagens sensíveis que
sedimentam o visível e o invisível, a insensatez, o caos pleno de sentido. Dentre esses índices
corporais de expressão, nos chama a atenção na personagem Lola, o olhar, enquanto
experiência do corpo.
Em seu espetáculo visível singular, sua maneira original de existir, nos arrebata com
seu olhar devorador e potente que é, em si mesmo, um espetáculo expressivo, um olhar que
tem uma presença no mundo, um olhar que habita nas coisas e é habitado por elas, olhos de
latência, de estesia, que se lançam à infinidade do mundo, se dirigem a ele, uma expressão
viva da experiência do corpo que se transparece. Para Caminha (2014), o olhar nos abre para
um mundo, revela a exterioridade e o corpo, inspirado em Merleau-Ponty nos diz que “Todo
olhar é movido por um corpo, que é nosso ponto de vista sobre o mundo” (CAMINHA, 2014,
p. 65). Deparamos-nos com uma expressão sensível de um olhar que comunica toda uma
existência, que pulsa no tempo carregando passado e presente. Seus olhos são como faíscas
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incendiadas de vida, carregadas de sua história que se transportam pela tela do cinema e nos
queimam. Por já terem enxergado muitas paisagens e horizontes existenciais nos dão a
profundidade e a riqueza de sua vida, de sua história e de suas experiências.
Lola confirma a carne do visível e do invisível que existe na visão, no olhar, e que
expressa todas as aventuras e ligações que inspiram Merleau-Ponty em sua ontologia sensível
(NÓBREGA, 2010). Ao carregar nesse olhar todas as tristezas profundas e enraizadas,
tristezas existenciais de sua vida e de seu corpo, a personagem nos dá esse espetáculo
sensível. Parece enxergar, por seu olho, toda sua história pintada e desenhada profundamente
e irremediavelmente sobre seu corpo e seus labirintos de sensações, que nunca couberam em
formas convencionais de amar.
Trata-se de um corpo existencializado, estesiológico, cujo olhar carrega
inexoravelmente a marca da existência e do desejo, que por sua vez, atravessa o corpo e as
sensações e é condição primordial para a estesia, como nos confirma Nóbrega (2010a, p. 101),
ao versar sobre o corpo da estesia e afirmar que “o sujeito corpóreo, sensorial, assim descrito,
também é desejo. O corpo, a estesiologia emerge da vida e do desejo”.
Acima de tudo estamos diante de um corpo queer, que nas últimas cenas da película,
vive mais uma grande emoção, uma pura estesia dos sentidos. Alguns meses depois da morte
da freira Rosa, Manuela leva o filho que a freira teve com Lola a um café para que o pai possa
conhecê-lo. Lola está sentada a fumar e ao vê-los, sorri e levanta, trata-se de um corpo forte e
musculoso e ao mesmo tempo feminino. A câmera em plano americano nos mostra Lola
pegando o filho no colo e tentando acalmá-lo. Ela então dispara: você está com seu papai.

Imagem 26 – O encontro entre pai e filho

Fonte: Cena do filme Tudo Sobre Minha Mãe (Almodóvar, 1999).
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Na sequência, Manuela entrega a Lola uma foto de Esteban, o filho dos dois que
faleceu. Ela então agradece à mãe do seu filho por tê-lo batizado com o mesmo nome do pai.
Manuela pede que Lola leia um trecho do caderno de notas deixado por Esteban. Nesse
momento uma música instrumental triste toma conta do ambiente e Lola, vista em primeiro
plano, é tomada pela emoção, lê trechos do caderno com a voz chorosa e emocionada. Os
fragmentos lidos diziam da vontade de Esteban de conhecer seu pai, independente de quem
ele fosse ou de como fosse. Interessante notar que o homem que tem pênis, relaciona-se
sexualmente com mulheres e traveste-se de características, gestualidades e signos do feminino
reconhece-se enquanto pai dos meninos, ou seja, assume um papel social atribuído ao homem,
reiterando mais uma vez os paradoxos, as fugas e também as reproduções das linearidades a
partir de sua existência queer.
Ao caminharmos para término destas linhas inacabadas sobre o corpo, podemos dizer
que a noção de estesiologia expressa maneiras únicas de ser corpo no mundo, como vimos na
personagem posta em tela, seres selvagens, animados, que fazem vibrar o tempo e o espaço
que habitam, que deixam suas marcas, seus significados pela linguagem da expressão e do
gesto. É esse o corpo que a estesiologia deseja revelar, um mundo novo que explode em
poesia, em sensação e significação, corpo de afetos, do desejo encarnado.
Ao finalizar essa incursão pelo pensamento de Merleau-Ponty, percebemos a riqueza
de suas postulações sobre o corpo, que nos auxiliam a pensar os corpos queer como
possuidores da força do espanto, da celebração, da metamorfose, da expressão e dos gestos.
Expressões que só podem vir de um corpo vivo, desenvolto, engenhoso, do improviso, ser de
explosões, turbilhões e ousadias, ser polimorfo e de dobras.
Os corpos apresentados durante essa primeira incursão nos arcabouços teóricos desse
escrito, configuram cirandas de desejos, não são personagens bem-comportados, quebram
com os arranjos, não se enquadram nos padrões de gênero e sexualidade, e nos mostram que o
corpo habita e se materializa não somente no discurso, mas no mundo, enquanto obra
interminável até que a morte cesse a potência vibrante e pulsante que o faz existir. O corpo
queer é o corpo que ao performatizar seu modo de ser e de estar no mundo, nos conduz à pura
expressão e à estesiologia, nos mostram que somos corpos do sentir, do viver, das sensações e
emoções e da criação.
Após caminharmos pelos itinerários do corpo pensado a partir da fenomenologia e,
posteriormente deslocando-se para uma ontologia, tendo como principal guia Merleau-Ponty,
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é possível apontar uma ampliação dos olhares sobre o corpo queer a partir das postulações do
filósofo. As noções de corpo próprio, fenomenal e obra de arte dão o tom inacabado e criativo
da experiência corporal queer enquanto construções que se dão ao longo da vida a partir da
relação do corpo com o mundo e com os outros. Corpos que possuem a capacidade de se
refazerem e de expressarem uma linguagem sensível através dos gestos que criam e
performatizam uma forma contingente de estar no mundo.
A noção de carne, por sua vez, é uma perspectiva já presente nas notas de O visível e
o invisível (1971) e constitui a virada ontológica do pensamento de Merleau-Ponty quando ele
passa de uma fenomenologia do corpo à ontologia da carne, fortificando uma maneira de
compreender o ser humano a partir de sua corporeidade. Essa compreensão de carne refere-se
tanto à sua ontologia quanto ao corpo estesiológico, nos fornecendo outros caminhos para
refletir sobre a experiência queer.
A noção de estesiologia e do corpo estesiológico esboçadas por Merleau-Ponty ao
refletir sobre o corpo humano, em especial nos cursos sobre a natureza, nos remete às
sensações que emergem do corpo vivo, que afeta e é afetado e que sente. Um corpo que se
assemelha ao ser bruto, selvagem, que não se aprisiona em determinações, ser da experiência
e da sensação encarnada, do desejo e também da sexualidade e da afetividade. Tais ideias
atestam que não somos corpos plenamente determinados pela ordem do discurso, da cultura
ou da norma, mas que também possuímos a possibilidade de criar e sentir a partir do corpo,
um corpo sexuado como veremos no capítulo que se segue.
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TRAJETO 2 – ITINERÁRIOS DA SEXUALIDADE

“Não existe ultrapassamento da sexualidade,
assim como não há sexualidade fechada sobre
si mesma. Ninguém está a salvo e ninguém está
inteiramente perdido” (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 236).
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Somos corpo desde o início de nossa vida, já nascemos incorporados, o corpo é nossa
condição de existir no mundo, no entanto, vamos nos familiarizando com o gênero e com a
sexualidade ao longo da vida, a partir do corpo, local onde esses processos acontecem através
da intervenção e dos investimentos modeladores do sistema binário masculino/feminino e
hetero/homo. Esse é o pressuposto que se caracteriza como um dos grandes pilares dos
estudos de gênero e sexualidade, a saber: o caráter de construtividade do gênero e da
sexualidade do sujeito através de seu contato com os contextos socioculturais, políticos e
históricos.
Historicamente, o sexo e a sexualidade foram reduzidos a dimensões biológicas do
humano. Louro (2013, 2013a) em seus ensaios sobre sexualidade e teoria queer, alerta para o
fato de que a atitude de nomeação de um corpo, de generificação e sexualização do mesmo,
ocorre dentro de um sistema social que pressupõe o sexo como essência biológica “dada”, de
caráter não histórico, binário e imutável por ser anterior à cultura. Nessa direção, a ideia
duvidosa de que o sexo é uma dimensão universal pré-existente, essência que carregamos
desde o nascimento e que antecede a cultura, sendo, portanto, um registro do domínio da
natureza no corpo, torna-se a engrenagem explicativa da ordem normativa sexual, que faz das
subversões aberrações e errâncias do arranjo natural (LOURO, 2013a).
Contudo, a autora aponta, inserida no contexto dos estudos de gênero e sexualidade e
dos estudos queer fortificados nos últimos 30 anos e influenciados pela construção discursiva
da sexualidade de Foucault, que essas dimensões não são essências inalteráveis, são,
contrariamente, construções que se dão no corpo: “efeitos das instituições, dos discursos e das
práticas, o gênero e a sexualidade guardam a inconstância de tudo o que é histórico e cultural;
por isso, às vezes escapam e deslizam” (LOURO, 2013a, p. 17). E é justamente por serem
construções que são passíveis de reconstruções, modificações e subversões.
No livro, Cadernos da diversidade: teoria queer um aprendizado pelas diferenças,
Miskolci (2012), também influenciado por Foucault, reafirma a sexualidade enquanto
dispositivo histórico. O autor relembra que a sexualidade era um aspecto da vida humana
explicado e descrito pelos campos da biologia e da medicina até a década de 60, quando
despontam e emergem transformações políticas e sociais que influenciaram e marcaram
indelevelmente novas compreensões teóricas e sociais sobre sexualidade. Contudo, um
modelo de sexualidade binário e reduzido às relações sexuais e à procriação ainda se
configura enquanto tendência de compreensão da sexualidade, que por sua vez engloba afetos,
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desejos e a imagem ou auto compreensão de nós mesmos como pessoas que lidam com seus
corpos sexuados (MISKOLCI, 2012).
Nesse cenário de compreensões mais ampliadas sobre a sexualidade humana, a
proposta queer irrompe na tentativa de desvincular a sexualidade da reprodução, almejando
evitar uma abordagem classificatória que determina tipos ou “espécies sexuais”, que reduzem
a complexidade da experiência sexual em identidades fixas e polarizadas. Além de superar
uma perspectiva de determinação puramente biológica do corpo e da sexualidade, o queer
ambiciona pensar a sexualidade como cultural e política, envolvendo e transversalizando
todos os aspectos de nossa vida cotidiana em sociedade (MISKOLCI, 2012).
Dentro dos estudos queer, como foi pontuado no capítulo anterior, destacam-se as
ideias de Judith Butler sobre gênero e sexualidade. Para Butler (2012) o sexo não está para
natureza assim como o gênero está para a cultura, de forma que o sexo e a sexualidade são
dimensões políticas sobre as quais a cultura age, impossíveis de se configurarem enquanto
facticidades anatômicas e pré-discursivas. Para a autora, a sexualidade, embora não se resuma
facilmente às classificações, ela não existe fora do poder e dos discursos, e é produzida
culturalmente no interior dessas relações de poder.
Para Salih (2013) a investigação genealógica realizada por Butler sobre a
constituição do sujeito:

[...] supõe que sexo e gênero são efeitos – e não causas – de instituições,
discursos e práticas; em outras palavras, nós, como sujeitos, não criamos ou
causamos as instituições, os discursos e as práticas, mas eles nos criam ou
nos causam, ao determinar nosso sexo, nossa sexualidade, nosso gênero”
(SALIH, 2013, p. 21).

Butler aciona as identidades sexuadas, assim como o gênero, como performativas,
construídas discursivamente a partir da categorização do corpo como macho ou fêmea,
descartando, assim, essas dimensões enquanto substâncias permanentes, restando ao sujeito
fazer-se a partir das construções e relações discursivas nas quais já se encontra (SALIH,
2013).
Nesse contexto de propostas queer, no qual se refuta uma diferença sexual pautada
no biológico, Preciado (2011) propõe pensar a desnaturalização do sujeito da política sexual
através de seu conceito de multidões de corpos queer, ou seja, de uma multiplicidade de
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corpos e sexualidades, que instauram multidões de diferenças que resistem às normatividades
binárias, bem como à essa “diferença sexual” naturalizada e reducionista entre macho e
fêmea. Em seus escritos afirma que “o corpo queer põe em questão a mitologia que garantia a
naturalização da filiação e da diferença sexual. Neste contexto, o mau sujeito queer gera todo
um conjunto de angústias sexuais e políticas” (PRECIADO, 2007, p. 399, tradução nossa).
É a partir dessa noção de heterogeneidade sexual e de multidões de diferenças
sexuais, que não fixam os seres como invariavelmente machos ou fêmeas, heterossexuais ou
homossexuais, masculinos ou femininos, mas que se pauta nas misturas, nos contatos e na
subversão desses polos tidos como opostos, que buscamos experiências de corpos e
sexualidades queer. Experiências que alimentem noções mais dilatadas e expandidas de ser
corpo sexuado, por entendermos o corpo queer como um corpo de desejos ambíguos e de uma
sexualidade não facilmente categorizável por seu caráter não substancial.
Ao refletirmos sobre essas inúmeras experiências corporais e sexuais queer que não
seguem essa linha normativa, recordamos, inicialmente, a experiência de Orlando (WOLF,
2013), personagem que reafirma a ultrapassagem dessas fronteiras sexuais por meio de uma
complexa e fecunda experiência da sexualidade humana. Tal narrativa nos ajuda a confirmar
essa sexualidade como formas de habitar o mundo em direções não previamente impostas,
seja pela biologia, cultura ou discursos. Orlando, em seus 400 anos de vida não conseguiu
encontrar a “verdade” sobre seu sexo, este estava sempre em construção ou metamorfose, na
ambiguidade e na mistura do homem e da mulher.
Orlando consiste em uma narrativa épica e biográfica de autoria de Virgínia Wolf,
publicada em 1928 e que contém um dos mais belos, sensíveis, complexos e profundos relatos
sobre a sexualidade humana da literatura mundial. Ao contar a história fictícia de um lorde
inglês de nome Orlando, personagem imune ao tempo e que desfrutou intensamente de sua
imortalidade durante quatro séculos, a obra nos brinda com a experiência deste ser
transversalizado por grandes e intensas paixões e temores, que nasceu homem e se
transformou magicamente em mulher ao dormir durante sete dias quando de uma viagem à
Turquia.
A experiência de Orlando desmorona as demarcações limítrofes entre os gêneros e os
sexos, seja as de ordem física, biológica, cultural, social ou subjetiva. O livro aponta as
dificuldades culturais de legitimação social encontradas por Orlando quando este se
transforma em uma mulher devido as interdições dos séculos XVIII e XIX para com o
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feminino encontradas pelo Lorde. O romance biográfico de Wolf foi adaptado para o cinema
no ano de 1992, o filme Orlando – A mulher imortal nos proporciona a percepção e a
visibilidade dessa experiência corporal e sexual ambígua da personagem que é expressada
pela mesma atriz antes e depois da transformação de homem para mulher, tendo em vista que
nada muda em sua exterioridade, apenas seu sexo.

Imagem 27 – A androginia de Orlando

Fonte: Cena do filme Orlando: a mulher imortal (Sally Potter, 1999).

A imagem acima retirada do início do filme faz parte da cena de apresentação da
personagem. Ao principiar a história o narrador enfatiza que não havia dúvida sobre seu sexo
apesar de seu ligeiro aspecto andrógino. Orlando gozou de suas paixões ardentes pelas
mulheres e de seus privilégios como homem de poder e de propriedades abastadas como
Lorde e herdeiro de família tradicional. Contudo, certo dia, Orlando ao despertar de um sono
profundo já não era mais anatomicamente homem.
Wolf (2013) ao narrar a transformação sexual de Orlando nos transporta para a
percepção incrédula dos que lhe rodeavam, mas que não tinham outra escolha além de
confessar e atestar a verdade sobre Orlando, ou seja: o fato de que agora ela era uma mulher.
Em suas palavras, Orlando estava com o corpo completamente nu e:
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Nenhuma criatura humana, desde que o mundo é mundo, jamais pareceu tão
arrebatadora. Sua forma reunia, em um só corpo, a força do homem e a graça
da mulher [...] Orlando havia se transformado em uma mulher – não se pode
negar. Mas, em todos os outros aspectos, permanecia exatamente como tinha
sido. A mudança de sexo, embora alterasse seu futuro, nada fez para alterar
sua identidade (WOLF, 2013 p. 67).

A obra narra a tentativa processual de readequação de suas roupas, de seus desejos e
de suas posturas corporais e culturais como mulher, embora a personagem continue afirmando
uma experiência de ambiguidade em seus desejos, em sua sexualidade e em seu gênero, tendo
em vista que ainda era “pouco hábil nas artes do seu ‘novo’ sexo”: “E como todos os amores
de Orlando tinham sido mulheres, agora, devido à culpável lentidão do corpo humano em
adaptar-se à convenção, embora ela mesma fosse mulher, era ainda uma mulher que ela
amava” (WOLF, 2013, p. 77). O personagem confirma assim, a não linearidade entre
sexualidade e gênero, nos fazendo pensar nessas dimensões enquanto autônomas e não
determinadas pelo sexo anatômico.
Para Wolf (2013) seu sexo continuava em questão, Orlando transitava entre ser
homem e mulher, era uma mistura dos dois, em alguns momentos havia o predomínio de um,
depois predominava o outro, mudando suas posturas e condutas de forma abrupta,
imprevisível e inesperada, de forma que era árduo, incerto e difícil de dizer se Orlando era
mais homem do que mulher ou vice-versa, tendo em vista que para ela, não existia trabalho ou
complicação para desempenhar os diversos papéis, a personagem “[...] mudava de sexo com
muito mais frequência do que podem conceber aqueles que só usaram um tipo de roupa [...] e
desfrutava igualmente o amor de ambos os sexos” (WOLF, 2013, p. 104). Ao nos dar um ser
que é formado de masculino e feminino e que deseja homens e mulheres, Orlando escapa as
tipificações em seu modo de ser humano no mundo, o personagem está em incessante
mudança, mobilidade e instabilidade sexual, características de uma postura queer.
Orlando nos faz refletir sobre a ‘heterogeneidade sexual’ corporificada da qual nos
fala Butler (2012), enquanto crítica a uma metafísica da substância15 e às categorizações
sexuais identitárias e binárias. Para Salih (2013) Butler deseja expor e desnudar os desafios
colocados pela inconstância, variabilidade instável e mobilidade do corpo sexuado para os
limites da inteligibilidade, tendo em vista que para ela o sexo não é natural e sim,
“A ‘metafísica da substância’ refere-se à crença difundida de que o sexo e o corpo são entidades materiais,
‘naturais’, autoevidentes, ao passo que, para Butler [...] sexo e gênero são construções culturais ‘fantasmáticas’
que demarcam e definem o corpo” (SALIH, 2013, p. 72).
15
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performativamente construído, como o faz Orlando na contingência de seu sexo, dificultando
e ultrapassando a classificação em sua experiência de indeterminação sexual.
A experiência de Orlando nos mostra que “[...] o que é feminino e o que é masculino
pode ser alterado e que esses termos culturais não tem um significado fixo ou um destino
intrínseco, e que são maleáveis do que previamente se pensava” (BUTLER, 2006, p. 94,
tradução nossa). É essa experiência para além da determinação de gênero que as sexualidades
queer almejam, a teoria queer tenciona e ambiciona um processo de desfazer-se do gênero, no
intuito de colocar a experiência da sexualidade para o primeiro plano movendo a diferença
sexual do binarismo para a multiplicidade (BUTLER, 2006).
Para Wolf (2013), o processo de construção, as alterações incessantes e talvez nunca
terminadas de Orlando, sua experiência sexual ambígua de não pertencimento a nenhum sexo
em detrimento de uma oscilação entre eles, promoveu uma mudança. Em suas palavras: “[...]
a obscuridade que divide os sexos e deixa flutuar incontáveis impurezas em sua sombra, fora
removida” (WOLF, 2013, p. 77). Orlando era homem e mulher, ser desconcertante que
carregava consigo simultaneamente o masculino e o feminino e nenhum deles a determinava,
desejou e amou homens e mulheres, mas não entendeu nenhum, ela era “uma pluma no vento”
que implodiu a ideia mesma de divisão sexual.
Podemos citar, nesse momento, enquanto outro exemplo dessa implosão das
diplopias, divisões e tipificações da experiência sexual humana, a personagem que foi uma
das protagonistas de nosso capítulo anterior. Lola do filme Tudo sobre minha mãe (1999),
mesmo casada com uma mulher, começa a metamorfosear seu corpo com insígnias do
universo feminino, inclusive com a implantação de seios, cabelos e com a utilização de
adornos e maquiagens que fazem dela um sujeito queer. Por mais que ainda seja
anatomicamente homem, a personagem se identifica com o gênero feminino e para implodir
irreversivelmente com as categorizações, possui desejos por mulheres concretizados ao fazer
sexo com as mesmas e engravidá-las, o que também reflete o desejo da personagem em ser
pai, como ela mesma confidencia ao final da película: estamos diante de uma maneira única
de ser corpo no mundo que ultrapassa qualquer divisão biológica da sexualidade.
Nessa direção de pensar essas experiências dos corpos e sexualidade queer, como os
de Orlando e Lola, acionamos o pensamento de Ahmed (2006) que realiza uma aproximação
da postura queer com a fenomenologia, especificamente, com a fenomenologia de MerleauPonty. A autora traz o queer como uma disposição que possibilita alargar a concepção de
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orientação sexual e de sexualidade para além de uma necessidade classificatória ou de tomada
de um único caminho orientado por um desejo também singular na divisão sexual. Para ela, a
orientação envolve formas e registros da proximidade com os outros e com os objetos e as
maneiras como apreendemos o mundo a partir de uma coabitação partilhada. E, é nessa
direção, que o queer proporciona pensar a orientação sexual como maneiras de habitar o
espaço enquanto corpo sexuado inserido em uma espacialidade também sexuada. Isso é
possível a partir de uma compreensão de espaço fenomenológica, na qual o espaço não se
refere restritamente a uma exterioridade corporal, mas se configura como uma espécie de
segunda pele que proporciona e desenrola contatos e dobras do corpo (AHMED, 2006).
Tal posicionamento se distancia das frequentes relações estabelecidas entre a teoria
queer e os estudos de Michel Foucault sobre corpo e sexualidade, que nos fornecem o
panorama de disciplinarização dessas dimensões históricas pelo poder e pelo discurso. Nessa
direção, a articulação dos corpos e sexualidades queer com os escritos da fenomenologia de
Merleau-Ponty podem nos fornecer novos horizontes de significação para a experiência
sexual do corpo no mundo, como podemos perceber na obra de Ahmed (2006).
A autora realiza uma crítica ao termo orientação sexual advindo da sexologia que se
reporta a escolha sexual do sujeito, seja pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto, designada pela
atração. Para ela, a sexualidade entendida como o fato de dispor e conservar uma orientação,
ou seja, uma única direção de modelo sexual, acaba por tornar-se uma poderosa tecnologia e
instrumento de construção e normatização do desejo. Contudo, esse modelo composto pelos
dois sexos, e pelas duas orientações como identidade fixamente estabelecida se desequilibra
com a criação de novas rotas, caminhos, direções e espaços possibilitados pela experiência
dos corpos e sexualidades queer (AHMED, 2006).
Essa noção de sexualidade pode ampliar a compreensão na qual essa dimensão está
recortada e atravessada por relações de poder, que a determinam, na medida em que a
sexualidade, na perspectiva de uma “fenomenologia queer”, consiste, para Ahmed (2006) não
como sendo determinada somente por um objeto de escolha. A autora entende a sexualidade
enquanto aspecto envolvido por diferentes relações com o mundo, oferecendo, assim, diversas
maneiras de “direcionar” os desejos e de habitar diferentes mundos. A disposição queer não
se conforma em se direcionar apenas a desejos sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas se
preocupa em não seguir a “straight line”, inaugurando sempre novas linhas de des(orientação)
(AHMED, 2006).
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Inspirados por esses corpos que fervem em contradições, essas sexualidades queer,
torcidas, oblíquas enquanto práticas não normativas que envolvem o comprometimento do
corpo em viver em um mundo oblíquo e sem linearidades (AHMED, 2006), adentremos,
primeiramente, no mundo merleaupontyano da sexualidade na tentativa de aprofundar essa
noção tão importante para pensar as disposições corporais queer, buscando nos aportes sobre
sexualidade contidos nas obras de Merleau-Ponty, novas significações para essa experiência
sexual oblíqua.
Posteriormente, tendo como guia o filme almodovariano “A pele que habito” (2011),
procuraremos compreender melhor as complexas postulações sobre a sexualidade em
Merleau-Ponty. A narrativa fílmica supracitada trata de mudanças, da (re)constituição do
corpo através de suas experiências, do outro, de uma viagem à outros mundos, marcada pelo
trânsito, pelo desenraizamento e pela transformação. Trata-se de uma nova forma de
habitação corporal e sexual do mundo. Utilizo o termo viagem enquanto metáfora de
metamorfose do corpo e da criação de novas rotas, guiada por Louro (2013a):

A viagem transforma o corpo, o ‘caráter’, a identidade, o modo de ser e de
estar [...] suas transformações vão além da superfície da pele, do
envelhecimento, da aquisição de novas formas de ver o mundo, as pessoas e
as coisas. As mudanças da viagem podem afetar corpos e identidades em
dimensões aparentemente definidas e decididas desde o nascimento (ou até
mesmo antes dele) (LOURO, 2013a, p. 15).

No itinerário dessas novas rotas de viagem, nas quais já se lançou a personagem
Orlando, seremos guiados por outra experiência sexual, a de Vera, nos debruçaremos sobre
seus mistérios e experiências vividas na dimensão sexual e corporal, bem como sobre seu
corpo, pensando uma sexualidade queer sob a luz dos escritos de Merleau-Ponty. Buscamos
no filósofo uma experiência da sexualidade como parte inerente da condição existencial do
corpo no mundo, na tentativa de ampliar a compreensão sobre essa dimensão humana.

Sexualidade em Merleau-Ponty: uma experiência corporal contingente

O que significa uma fenomenologia queer? Ahmed (2006) responde que esse termo
se refere aos “momentos queer” que, por vezes, acontecem na fenomenologia da percepção de
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Merleau-Ponty, ou seja, momentos no texto em que o mundo não aparece mais do jeito certo
(“the right way”). A autora sugere a existência dessa abordagem fenomenológica queer ou
desse “espírito” queer nos textos do filósofo antes mesmo da formulação concreta da própria
teoria queer nos anos 80 do século XX. Para ela, essa “fenomenologia queer” pode nos fazer
repensar o lugar do desejo sexual como a aproximação do corpo para com certas direções e
objetos, bem como de que forma estes afetam o modo como os corpos habitam o espaço e
como o espaço habita os corpos. Merleau-Ponty questiona o “see straight” na relação entre os
corpos e o espaço, pautando-se numa perspectiva sexual que envolve a contingência dos
corpos em direção e em contato com os outros corpos (AHMED, 2006).
Ao engendrar a manufatura do termo “Queer phenomenology”, Ahmed (2006) tem
como intuito oferecer uma abordagem fenomenológica para questão da sexualidade,
especificamente para a temática da orientação, pensando os caminhos tomados pela
experiência sexual. Uma fenomenologia queer é balizada nas experiências sexuais dos
sujeitos com o mundo e com os outros, possibilitado novas maneiras de habitar o mundo,
repensando a forma como as direções tomadas pelo corpo influenciam sua superfície a partir
do espaço que habitam e pelo qual é habitado (AHMED, 2006). Essa compreensão do corpo
sexuado e de sua relação com o entorno humano mundano é possibilitada porque:

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na
intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências
com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto,
inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade
pela retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências
presentes, da experiência do outro na minha (MERLEAU-PONTY, 1999, p.
18).

Guiados por essa perspectiva fenomenológica de que somos relações, comunicações
com o mundo e com os outros em uma só engrenagem existencial, nos debruçaremos sobre as
compreensões de Merleau-Ponty sobre sexualidade, sobre desejo, intercorporeidade, libido e
Eros, perspectivas que abrem novos horizontes de significação para a experiência sexual
queer, pensando para além da questão da orientação sexual como fez Ahmed (2006).
Buscamos na fenomenologia de Merleau-Ponty esses momentos “queer” para pensar além das
relações da sexualidade com o espaço, mas como um panorama da experiência existencial do
corpo sexuado enquanto inerência com o mundo e com o outro.
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Antes de iniciarmos nossa viagem nos escritos de Merleau-Ponty, é preciso salientar
que suas ideias sobre a sexualidade sofrem grande influência de Freud e da Psicanálise, ou
“teoria do sujeito que deseja” (MERLEAU-PONTY, 2006), como podemos perceber nas
referências feitas aos dois, tanto na Fenomenologia da Percepção quanto nos cursos sobre a
natureza. Chauí (2002), balizada nas descrições psicanalíticas das experiências de Leonardo
da Vinci e de Cézanne trazidas por Merleau-Ponty em O olho e o espírito (2013), nos ajuda a
compreender a ligação entre o filósofo e a psicanálise, no sentido de que esta última
proporciona a troca incessante entre passado e futuro, anunciando e constatando a constituição
enigmática da vida cuja significação final ou acabada inexiste e não se encontra inscrita em
lugar ou parte alguma, reivindicando a retomada da liberdade criadora de nós mesmos a partir
da fidelidade da vida a si mesma. Nessa direção, Freud e a psicanálise ao atentarem para as
experiências vividas pelos corpos e ao proporcionarem a escuta dos ‘rumores de uma vida’
permitem uma perturbação na compreensão de corpo e de sexualidade.
Para Merleau-Ponty (1999), A psicanálise em sua significação e movimento dialético
não se opõe à fenomenologia no sentido de que procura os sentidos dos atos humanos, busca a
compreensão dos acontecimentos para além de seus aspectos mecânicos. As investigações
psicanalíticas não desejam explicar o homem unicamente pela sua estruturação sexual ou
genital, mas reintegrar a sexualidade no ser humano, nas suas relações com os outros e com o
mundo, mostrando que todos os atos, atitudes e condutas humanas possuem um sentido que
está para além de uma consciência pura (MERLEAU-PONTY, 1999):

No próprio Freud, o sexual não é o genital, a vida sexual não é um simples
efeito de processos dos quais os órgãos genitais são o lugar, a libido não é
um instinto, quer dizer, uma atividade naturalmente orientada a fins
determinados, ela é o poder geral que o sujeito psicofísico tem de aderir a
diferentes ambientes, de fixar-se por diferentes experiências, de adquirir
estruturas de conduta. É a sexualidade que faz com que o homem tenha uma
história. Se a história sexual de um homem oferece a chave de sua vida, é
porque na sexualidade do homem projeta-se sua maneira de ser a respeito do
mundo, quer dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens
(MERELAU-PONTY, 1999, p. 219).

Embora existam críticas como nos fala Costa (2005) a respeito de uma dualidade e
oposição existente entre corpo e psiquismo em Freud, quando na verdade o psiquismo é uma
manifestação particular da corporeidade, ou ainda sobre a pulsão como uma força
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desagregadora e somente sexual que nos diz da imprevisibilidade de nossas ações e desejos,
Merleau-Ponty (1991) declara que a psicanálise freudiana funda ou une o corpo e o espírito,
refutando as dicotomias, bem como que os desejos e a libido são molas propulsoras do corpo
em relação ao mundo, fundando sua história, como podemos perceber na citação acima
retirada da fenomenologia da percepção.
Em Signos (1991), o filósofo afirma que a psicanálise revolucionou a ideia de corpo,
possibilitando a compreensão desse corpo enigmático, parte constituinte do mundo que é ao
mesmo tempo o seu ‘habitat’, um corpo animado que possui o desejo de estabelecer relações,
aproximar-se do outro e de se ligar a ele a partir de seu corpo: “Com a psicanálise o espírito
introduz-se no corpo, assim como, inversamente, o corpo introduz-se no espírito”
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 259). Por acreditar que a psicanálise envolve essa relação
carnal com os outros, essa encarnação e essa corporeidade, Merleau-Ponty a descreve como
intercorporeidade (MERLEAU-PONTY, 2003), conceito que ele irá desenvolver mais
aprofundadamente, como veremos, nos cursos sobre a natureza, nos quais nos deparamos com
a sexualidade como essa maneira do homem projetar-se no mundo, balizada em alguns
conceitos chave como o de esquema corporal, carne e a própria intercorporeidade.
Essas compreensões psicanalíticas sobre a intercorporeidade vão influenciar, por
exemplo, nas noções de sexualidade e de esquema corporal em Merleau-Ponty, como
podemos enxergar inicial e nitidamente na Fenomenologia da Percepção. É justamente esse
habitar intercorporal e aberto ao mundo do corpo e da sexualidade que possibilita uma
compreensão de Esquema corporal em Merleau-Ponty como um sistema de totalidade aberta.
Ao nos balizarmos na Fenomenologia da Percepção (1999) encontramos a noção de esquema
corporal a partir da crítica à uma compreensão do espaço como objetivo, tomando-o como
‘fermento dialético’ do mundo, proporcionando a experiência do corpo que não está como
uma reunião de órgãos justapostos no espaço ou como um fragmento do mesmo, mas que o
habita de forma indivisa, porque não existiria espaço se não houvesse corpo, “portanto, não se
deve dizer que nosso corpo está no espaço nem tampouco que ele está no tempo. Ele habita o
espaço e o tempo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 193).
É nessa direção que Ahmed (2006) propõe pensar as sexualidades queer como formas
de habitar o mundo e ser habitado por ele nesse movimento dialético do corpo sexuado com o
espaço. Direção essa, confirmada por Costa (2005) ao trazer uma revisão crítica das noções de
imagem e esquema corporal, não sendo mais compreendidos como bipartidos de forma que
ambos incluem elementos intencionais e variações das maneiras como os corpos se situam no
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espaço e no tempo na relação com os acontecimentos e fenômenos do ambiente,
possibilitando pensar uma sexualidade sedimentada na dimensão do vivido do corpo na sua
experiência com o mundo. Ambas considerações somente são possíveis a partir do
entendimento de espaço merleaupontyano que engloba as trocas entre exterior e interior, uma
relação do corpo que está incrustado no espaço do mundo e que nele tem um lugar, de forma
que o que existe é uma indivisão entre meu corpo, o mundo e os outros corpos, relações que
se estendem e se incorporam no meu esquema corporal enquanto maneira de estar no mundo
(MERLEAU-PONTY, 2006).
A partir dessas considerações iniciais, nos reportaremos agora mais especificamente às
características e compreensões de sexualidade colocadas na Fenomenologia da Percepção.
Através de alguns aspectos fundamentais trazidos pelo filósofo, e já mencionados de forma
resumida anteriormente, tentaremos tratar com mais profundidade da sexualidade como
experiência corporal, intencional e de sua imbricação com o movimento da existência.
Merleau-Ponty (1999) ao iniciar o capítulo sobre o corpo sexuado contido na
Fenomenologia da Percepção critica a objetividade do corpo e postula a contingência do
mesmo e de sua sexualidade no espaço e no tempo, afirmando que o homem é uma ideia
histórica e não uma espécie natural, de forma que tudo que se refere a essa maneira humana
de existir não revela nenhuma essência recebida em nascimento, contrariamente, tudo na
experiência humana é contingente, inclusive sua experiência sexual, exemplo disso é a
personagem Orlando de Virgínia Wolf já apresentada anteriormente.
A sexualidade, nessa direção, não se reduz a um aparelho reflexo autônomo de um
corpo objetivo. O corpo e os desejos não são máquinas governadas por leis físicas ou naturais,
nem tampouco um conjunto de instintos, o corpo é estrutura erótica no sentido de que a
existência do Eros e da libido possibilitam a animação do corpo imprimindo-lhes uma
significação metafísica, contingente e intencional (MERLEAU-PONTY, 1999). Nessa
direção, segundo Lucena (2013), Merleau-Ponty toma emprestado o conceito de libido de
Freud para referir-se justamente ao que a sexualidade representa para o corpo vivo, ou seja,
um caráter sexual que fornece sua animação e faz o corpo mover-se e transbordar-se em
direção ao mundo, deixando-se ser afetado, sendo construído por essas trocas e afetações,
arquitetando sua maneira de ser, sua subjetividade e singularidade. O Eros e a sexualidade são
animadores do corpo no sentido de que só é possível falar de corpo vivo e animado a partir de
sua encarnação e entrelaçamento com o mundo, do contrário estaríamos nos referindo a um
corpo morto, um cadáver sem movimento em direção ao mundo.
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Ao postular uma compreensão erótica da existência ou de um Eros que anima a
relação do corpo com os outros e com o mundo, Merleau-Ponty (1999) afasta-se
completamente da sexualidade enquanto automatismo periférico, aproximando-a do que ele
chama de arco intencional, ou seja, a sexualidade como uma intencionalidade desejante que
liga um corpo a um outro corpo, uma intencionalidade que se dilui no movimento geral da
existência e, portanto, institui uma dialética da sexualidade:

Tratar a sexualidade como uma dialética não é reconduzi-la a um processo
de conhecimento, nem reconduzir a história de um homem à história de sua
consciência. A dialética não é uma relação entre pensamentos contraditórios
e inseparáveis: é a tensão de uma existência em direção a uma outra
existência que a nega e sem a qual, todavia, ela não se sustenta (MERLEAUPONTY, 1999, p. 231-232).

Nessa direção, a sexualidade longe de ser uma estrutura autônoma resumida à
organicidade do corpo ou relacionada às funções genitais e reprodutoras, se manifesta a partir
de relações recíprocas que repousam sobre esse “arco intencional”, que reflete a condição do
corpo-sujeito-intencional como experiência original da sexualidade, intencionalidade essa
responsável por produzir o engajamento do ser no mundo, com os outros, e por empurrar o
sujeito rumo ao desejo e à sua expressão (LUCENA, 2013).
Em Signos (1991), no ensaio o Homem e Adversidade, Merleau-Ponty reitera que
nenhuma conduta humana é produto exclusivo de um mecanismo corporal, não existindo nos
comportamentos uma dimensão espiritual ou uma periferia de automatismos: “Logo, já não é
possível falar do sexo enquanto aparelho localizável ou do corpo enquanto massa de matéria,
como de uma causa última. Nem causa, nem simples instrumento ou meio, eles são o veículo,
o ponto de apoio, o volante de nossa vida” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 258-259).
Nesse sentido, as postulações de Merleau-Ponty se assemelham e se aproximam aos
pensamentos dos teóricos queer na medida em que refletem sobre a sexualidade para além de
mecanismo ou essência biológica, como também já faziam os estudos de gênero que
precederam a teoria queer. Contudo para o queer, o pilar que sustenta a experiência da
sexualidade é a construção política e histórica dessa dimensão no seio da cultura, enquanto,
no que concerne à compreensão merleaupontyana, existe uma adição, uma reiteração e
focalização na dimensão corpórea e existencial da experiência sexual.
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Retornando especificamente à Fenomenologia da Percepção, percebemos que
Merleau-Ponty não aborda diretamente a sexualidade como uma questão política, em
contrapartida confirma e destaca o caráter sexuado do corpo e de sua existência ao afirmar
que:

Não há explicação da sexualidade que a reduza a outra coisa que ela mesma,
pois ela já era outra coisa que ela mesma e, se quiser, nosso ser inteiro. A
sexualidade, diz-se, é dramática porque engajamos nela toda a nossa vida
pessoal. Mas justamente por que nós o fazemos? Porque nosso corpo é para
nós o espelho de nosso ser [...] uma corrente de existência dada, de forma
que nunca sabemos se as forças que nos dirigem são as suas ou as nossas –
ou antes elas nunca são inteiramente nem suas nem nossas. Não existe
ultrapassamento da sexualidade, assim como não há sexualidade fechada
sobre si mesma. Ninguém está a salvo e ninguém está inteiramente perdido
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 236).

Ninguém está a salvo ou perdido da experiência da sexualidade porque todos somos
corpos lançados ao mundo. Para Lucena (2013) é esse estatuto do corpo vivido que nos
permite a experiência da sexualidade, e esta, por sua vez, é mais uma evidência que subverte a
noção ou compreensão objetivista do corpo, justamente por constituir-se, como já vimos
enquanto dimensão intencional, incrustada e instaurada no corpo desejante. É essa capacidade
intencional, desejante e expressiva que faz do corpo condição de sujeito e não só objeto da
cultura, do discurso, ou da existência.
Para Merleau-Ponty (1999) a sexualidade é uma maneira de ser no mundo físico e
inter-humano, de forma que só é possível pensar o homem sem sexo de forma abstrata tendo
em vista que a mesma já não consiste apenas na causalidade de um aparelho orgânico, mas é
uma dimensão inseparável da existência. A sexualidade tem uma significação existencial, no
entanto não se pode reduzir a existência à sexualidade ou sexualidade à existência, uma não se
resume ao simples reflexo da outra porque a existência é local de comunicação e não redução
de fatos isolados, mas que estão imbricados nesse movimento dialético com o mundo e com
os outros e nunca podem ser totalizados, resumidos ou generalizados (MERLEAU-PONTY,
1999). Em suas palavras:

Particularmente, quando se diz que a sexualidade tem uma significação
existencial ou que exprime a existência, não se deve entende-lo como se o
drama sexual fosse em última análise apenas uma manifestação ou um
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sintoma de um drama existencial. A mesma razão que ‘impede’ reduzir a
existência ao corpo ou à sexualidade também impede ‘reduzir’ a sexualidade
à existência (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 230).

Lucena (2013) ao comentar essa imbricação entre sexualidade e existência em
Merleau-Ponty, nos confirma que ambas se confundem por serem partes inerentes de um
corpo que vive e pulsa e que não renuncia a expressar-se e comunicar-se mutuamente com o
mundo que habita e pelo qual é também habitado, de forma que esses intercâmbios e trocas
incessantes, rompimentos, renúncias e continuidades se interpelam no corpo vivido fazendo
dele e de sua vivência sexual, experiências indeterminadas de totalidade irrealizável.
Existe para Merleau-Ponty (1999) uma osmose entre sexualidade e existência em
uma organização contingente do corpo e de suas experiências, de forma que sexualidade e
existência se diluem, se difundem uma na outra impossibilitando uma determinação do que é
uma ação, atitude ou motivação sexual e o que não se configura enquanto sexual. Não é
possível que exista sexualidade sem um corpo que existe e transcende no mundo em sua
eterna indeterminação e inacabamento porque a mesma se encontra em inerência com a
experiência existencial do corpo jogado ao mundo. Precisamente por habitar e interagir com o
espaço e com os outros é, por eles, também habitado de forma que a sexualidade pode
também ser pensada enquanto dimensão contingente e não determinada fatidicamente e
irremediavelmente.
Nessa direção, para Merleau-Ponty (1999) se compreendemos o homem por sua
experiência vivida no mundo e por possuir sua própria maneira de se colocar neste mundo a
partir dessas experiências, é possível dizer que um homem sem sexualidade ou desprovido de
um sistema sexual é tão inimaginável ou inconcebível como um homem sem pensamento.
Corroborando com essa perspectiva da experiência sexual no mundo, em sua fenomenologia
queer, Ahmed (2006), nos chama atenção para o fato de que a fenomenologia nos permite
pensar na sexualidade enquanto inauguração de novas formas de ser e estar no mundo através
da imbricação do corpo no espaço, no caso específico, da criação dessas maneiras de ser
possibilitadas pelos corpos queer.
Para Saint-Aubert (2013) desde a Fenomenologia da Percepção, o filósofo aciona e
afirma o corpo como ser sexuado e discerne na sexualidade uma intencionalidade que segue o
movimento geral da existência, toca as raízes vitais da percepção, da motricidade e da
representação, é ligada interiormente a todo o ser, dando à experiência seu grau de vitalidade

126

e fecundidade. Merleau-Ponty não confunde sexualidade com função genital, busca um
enlarguecimento do conceito de sexualidade como chão/solo de nossa existência (SAINTAUBERT, 2013).
Nóbrega (2010) nos chama a atenção para essa dimensão afetiva da corporeidade que
envolve a experiência sexual a partir de Merleau-Ponty, na qual o afeto é um dos
organizadores de nossa condição humana carregado de sentidos. Para a autora, ao nos
balizarmos em Merleau-Ponty é possível:

[...] perceber a afetividade não apenas como mosaico de estados afetivos,
prazeres ou dores fechados em si mesmos, mas como um modo original de
ser e estar no mundo; portanto, como uma dialética dramática de um corpo
em direção a outro corpo (NÓBREGA, 2010, p. 87).

Contudo, essa dialética de um corpo em relação a outro corpo no jogo existencial da
sexualidade, ganha, nos cursos sobre a natureza um novo protagonista: a carne, que, por sua
vez, se configura enquanto elemento do ser, reversibilidade total, sem separações entre o
simbólico e o natural ou físico, matéria ou mente, nessa direção, “a noção de carne refere-se à
natureza humana, à essência entre a matéria, a mente e o espírito, compreendendo essa relação
dentro da reversibilidade, revelando a maleabilidade do humano, sua flexibilidade e
abrangência” (NÓBREGA, 2000, p. 103). Vejamos agora as contribuições deste elemento
para pensar a sexualidade.

O erotismo da carne

Como já destacamos no capítulo anterior, existe na obra de Merleau-Ponty um
movimento de conceitos e ideias desde seus primeiros escritos até os últimos.
Acompanhamos, por exemplo, no capítulo 1 essa transição no que concerne à compreensão de
corpo. E essa transição da Fenomenologia do corpo próprio postulado na Fenomenologia da
Percepção para uma ontologia da carne em seus últimos escritos tem como marca justamente
a incorporação do conceito de carne a seus textos que também ampliam suas considerações
sobre sexualidade.
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Nos cursos sobre a natureza, por exemplo, já nos deparamos com a perspectiva
ontológica da carne que possibilita falar do corpo estesiológico que vive sempre a experiência
do sentir, bem como da experiência sexual de um corpo erótico e libidinal que é carne do
mundo, como aprofundaremos posteriormente. O conceito de carne na natureza (2006) se
refere principalmente a reversibilidade entre corpo e mundo, e, embora esta ligação entre
corpo e mundo já se faça presente na Fenomenologia da Percepção, ainda não se visualiza o
conceito de carne.
De acordo com Chauí (2002), a carne, enquanto tecido de nosso corpo e do mundo, é
um elemento poroso o que permite a reversibilidade e transitividade das coisas, do mundo e
dos corpos em nosso corpo e vice-versa. Ela é o horizonte de ramificação do corpo no mundo,
uma sinergia que promove as experiências intercorporais, ou seja, que se propaga entre os
corpos numa relação permanente e inacabada com o outro e com o mundo (CHAUÍ, 2002).
Para Merleau-Ponty (2006) a teoria da carne diz respeito ao corpo capaz de sensação, de ser
implicado nas coisas e por elas ser também afetado, o que nos possibilita pensar um corpo que
não sobrevoa o mundo, mas que está em circuito com eles, com os demais corpos e com as
coisas.
É a partir do conceito de carne que Merleau-Ponty inaugura nos cursos sobre a
natureza a noção de corpo estesiológico das sensações. Nessa direção, para Nóbrega (2010)
essa estesiologia emerge da vida e do desejo enquanto proposta que revela e propicia uma
compreensão erótica da vida da ordem do viver, do sentir e do desejar. O sujeito corporal
nesses termos sensoriais é também desejo tendo em vista que esse corpo sexuado é a sede dos
afetos que comunicam e se ligam a outros através da carne do mundo.
Ao falarmos de sexualidade a partir dessa perspectiva, não podemos esquecer que a
sexualidade é uma experiência humana carnal e intencional do corpo. Marzano-Parisoli
(2004) nos relembra que não existe corpo sem intencionalidade e vice-versa, bem como atenta
para a impossibilidade de existência de desejo e emoção em um espírito desencarnado, sem
corpo, tendo em vista que este é a sede das sensações, paixões, desejos e da sexualidade
enquanto elementos da experiência humana e de sua existência. Em suas palavras: “Não há
desejo ou emoção num espírito desencarnado, porque desejos e emoções exigem a
expressividade do corpo e a existência de nós mesmos como criaturas carnais” (MARZANOPARISOLI, 2004, p. 18). Não somos espíritos desencarnados, as emoções e os desejos nos
recordam que somos seres carnais e nossa existência enquanto ser carnal entre outros seres
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carnais é o que nos proporciona a relação com o mundo e com os outros e as experiências da
sexualidade (MARZANO-PARISOLI, 2004).
Nessa direção, segundo Saint-Aubert (2013), Merleau-Ponty progride, nesse
movimento, à uma metafísica da sexualidade, em seu ponto de vista necessária para
compreender como uma vida pode entrar em outra vida, dando atenção aos processos de
encarnação, corporeidade e relação carnal com o outro, confirmando a impossibilidade de
reduzir a sexualidade à consciência, e aprofundando-a enquanto inerência da carne com o
mundo e com os outros. Para Saint-Aubert (2013), Merleau-Ponty inaugura uma avaliação
ontológica da sexualidade enquanto característica e contribuição maior à nossa relação
conosco, com o mundo e com os outros.

[...] a sexualidade tem, por assim dizer, um interior, que é acompanhada, em
toda a sua extensão, por uma relação de pessoa a pessoa, que o sexual é a
nossa maneira, carnal já que somos carne, de viver a relação com o outro.
Uma vez que a sexualidade é relação com o outro, e não só com um outro
corpo, ela vai tecer entre o outro e eu o sistema circular das projeções e das
introjeções [...] (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 260)

A sexualidade continua, ela mesma, para o filósofo, sem possuir uma explicação
definitiva ou última, ela não é em si uma função natural com necessidade de ser explicada,
contudo, a grande necessidade passa a ser a compreensão de como uma vida vai de encontro a
outra vida (MERLEAU-PONTY, 2013). E é justamente a noção de Carne que possibilita
Merleau-Ponty pensar o desejo como experiência de iniciação ao outro (CHAUI, 2002),
precisamente o que leva uma vida ao encontro de uma outra.
A concepção de desejo se transversaliza pelas obras de Merleau-Ponty, e, Segundo
Saint-Aubert (2013), o capítulo do corpo sexuado da Fenomenologia da Percepção já anuncia
uma concepção do desejo, irredutivelmente sexuado e ontológico, portador de um sentido que
não se relaciona a um telos, mas que é o sentido de uma existência. Quinze anos depois, o
prefácio de Signos contém as últimas notas sobre desejo publicadas por Merleau-Ponty,
trazendo o desejo como experiência do ser, terminando por pensar a carne como ser de desejo,
ou desejo como incorporação e compreensão carnal do outro (SAINT-AUBERT, 2013).
Merleau-Ponty (2006) nos cursos sobre a natureza, inaugura uma noção de corpo
como carne maciça da estesiologia e do desejo como uma estrutura do mundo carnal, de
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forma que o sujeito sensorial e estesiológico é desejo corporal. O desejo é resgatado para a
experiência da corporeidade pelo filósofo, ao dizer que ele emerge da vida na sua relação com
o ambiente, não se tratando, pois, de uma simples função maquínica ou resultado de um
aparelho corporal objetivo, é o sentir do corpo, sua estesia, que abre espaço para o eros que
anima a carne. O desejo (re)constitui-se enquanto corporeidade, tendo em vista que um
espírito seria incapaz de desejar pois o “Eu” do desejo é o próprio corpo, que não se configura
enquanto instrumento porque os desejos não são fechados em si mesmos, eles nos movem
para o outro e para o mundo (MERLEAU-PONTY, 2006).
Nessa direção, para Saint-Aubert (2013) a filosofia de Merleau-Ponty é uma filosofia
da espaço-temporalidade da carne que permite o tecido da intercorporeidade e todas as
relações com o outro e com as coisas, bem como uma filosofia de reflexão sobre o esquema
corporal, possibilitado justamente pelo elemento carne e que funda relações com o mundo,
maneiras e estilos de ser. Para o filósofo o esquema corporal assegura a coesão
espaciotemporal de meu corpo com as coisas e com o mundo, bem como seus sistemas de
equivalência, ele se configura às estruturas do mundo e aos esquemas de outros e lhes vestem
de sua própria textura, de forma que a característica fundamental do esquema corporal é se
prolongar para o mundo e para os outros por meio de uma carne do mundo que exprime nosso
ser lacunar, lugar ontológico do nascimento do outro em nós (SAINT-AUBERT, 2013).
Nas Notes sur le Corps, escritos inéditos, Merleau-Ponty vai afirmar o desejo como
animador do esquema corporal, que possibilita a articulação deste como inerência com a vida
e com o mundo. Inerência proporcionada pela carne erótica cuja espacialidade configura-se
enquanto promiscuidade, incorporação, inerência aos corpos, uma espacialidade que é
marcada pela dimensão relacional e desejante do esquema corporal com outros esquemas, que
se exprime na inerência, configurando assim, as aventuras quiasmáticas do desejo (SAINTAUBERT, 2013). Para Merleau-Ponty (2013) o esquema corporal é correlativo à percepção
das coisas sensíveis, dimensão da intersubjetividade, que se descola pelo e a partir do desejo.

[...] observe-se que o corpo, como esquema corporal, o corpo estesiológico, a
carne, já nos deram a Einfuhlung (empatia) do corpo com o ser percebido e
com os outros corpos. Quer dizer que o corpo como poder de Einfuhlung já é
desejo, libido, projeção – introjeção, identificação – a estrutura estesiológica
do corpo humano é, portanto, uma estrutura libidinal, a percepção de um
modo de desejo, uma relação de ser e não de conhecimento (MERLEAUPONTY, 2006, p. 339-340).
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Para Merleau-Ponty (2006) o esquema corporal possui, portanto, uma estrutura
libidinal, intercorporal e promíscua no sentido de sua relação carnal com as coisas e com
outros esquemas corporais e corpos vivos, nesse sentido “o meu esquema corporal projeta-se
nos outros e os introjeta, tem relações de ser com eles, procura a identificação, apresenta-se
como indiviso com eles, deseja-os” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 361). O esquema corporal
é totalidade aberta, meio de conhecer os outros corpos e deles me conhecerem, relação de
Ineinander (engrenagem) com as espacialidades, temporalidades e outras corporeidades do
mundo em uma estrutura indivisa que me faz, incorporam-se em minha carne (MERLEAUPONTY, 2006). Esse esquema corporal aberto, animado pelo desejo, permite trocas,
reconstruções, incorporações e a contingência do corpo e de sua experiência sexual a partir
das relações estabelecidas com os outros e com o mundo nas diversas temporalidades e
espacialidades vividas.
Há assim, na leitura de Saint-Aubert (2013) uma ligação entre desejo e existência
através de suas intencionalidades, o desejo que tece a carne do mundo não é estado, é
transcendência, quiasma, intencionalidade. O quiasma do desejo se revela: “Como o fogo, o
desejo se cumpre na sua propagação, na extensão de sua tensão até a simultaneidade
ontológica que começa com o mistério do sensível” (SAINT-AUBERT, 2013, p. 359).
Portanto, a partir de uma noção de sensível e do desejo como animador e propagador
do corpo em direção ao mundo, Merleau-Ponty (2006) afirma as coisas e os corpos como
carne do mundo, partícipes e diluídas nela, e é esse circuito de abertura para as coisas ao
mesmo tempo em que participa delas que significa propriamente a carne. O corpo, agora
carne estesiológica imbricada no circuito mundano através de seu sistema sensorial se
relaciona com o exterior de forma que os sentidos já não são mais operações causais dessa
exterioridade. A estesiologia da carne abandona o corpo objetivo e inaugura uma
intersubjetividade sensorial, tal inauguração possibilita uma intercorporeidade baseada na
simultaneidade e na imbricação, da qual a libido é um dos grandes proporcionadores e
impulsores, portanto, o corpo estesiológico é o corpo libidinal, ou seja, sujeito que deseja,
aquele do “enraizamento natural” para outrem, para a intercorporeidade (MERLEAUPONTY, 2006).
Nessa direção “os corpos que têm sentido são também os corpos que desejam, e a
estesiologia se prolonga em uma teoria do corpo libidinal” (MERLEAU-PONTY apud
SAINT-AUBERT, 2013, p. 283). O corpo libidinal é essa abertura aos outros pela
intercorporeidade estesiológica, cujo sentir se dá por meio de uma carne erótica, de um Eros

131

que é a lógica da vida encarnada e dialética, é o promotor de impulsos e ebulições na relação
que estabelece com os outros através da indivisão do esquema corporal. Esse esquema trata-se
de um campo perceptivo interpessoal que é o tecido das relações de corporeidade, de forma
que toda a espacialidade exterior supõe uma relação de meu corpo com o mundo
(MERLEAU-PONTY, 2003).
Ao postular o corpo como estesiológico, erótico e sensível, Merleau-Ponty (2006)
chama atenção para o fato de que ele é um conjunto aberto às coisas e aos outros, corpo
fenomenal, corpo de nossa experiência que se mistura ao corpo objetivo no circuito corpomundo com Unwelt (mundo + corpo), corpo mensurador do mundo. E por ser esse conjunto,
não é possível tomar a sexualidade como apenas um conteúdo ou parte desse conjunto, ela é
figura do homem inteiro, total, coextensiva à vida. Em suas palavras “[...] sexualidade como
corporeidade (isto é, sistema total) é tudo” (MERELAU-PONTY, 2006, p. 444). O filósofo
confirma no livro L’institution et la passivité (MERLEAU-PONTY, 2003) essa sexualidade
somática, que não possui um significado universal, mas que é corporeidade, ou seja,
encarnação da liberdade, relação carnal do corpo no espaço, tendo em vista que o corpo é e
mediação do Ser no mundo.
A sexualidade como corporeidade inaugura uma lógica na qual “[...] o sexual é
coextensivo ao homem não como uma causa única mas como uma dimensão fora da qual nada
resta” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 446), ou seja, o filósofo confirma a imbricação da
sexualidade como dimensão da existência corporal, movimento de inerência já apontado na
Fenomenologia da Percepção. Nessa imbricação, a sexualidade não se resume apenas a
escolha de um objeto sexual, de uma direção do desejo, como nos reitera Ahmed (2006),
tendo em vista que “[...] a libido não é precisamente uma orientação unívoca para tal sexo,
mas um polimorfismo fantástico, uma possibilidade de diversas posições sexuais. É, portanto,
um campo, uma polaridade, a iniciação numa dimensão, isto é, num ‘circuito’ corpo-mundo”
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 445). É dentro desse polimorfismo, dessas pluralizações de
possibilidades sexuais no circuito corpo-mundo que se englobam as experiências sexuais
queer, que além de confirmarem essa não orientação unívoca do desejo a tal sexo
determinada, criam sempre novas possibilidades de ligação de um corpo a outro corpo.
Nessa direção, Merleau-Ponty pode ajudar a ampliar o escopo de conceituações
sobre as sexualidades queer, ao postular uma sexualidade que não se rende ou não se resume a
nenhum princípio explicativo, mas que sem a qual não há nada de humano, como nos
confidencia Saint-Aubert (2013). O comentador merleaupontyano chama atenção para o fato
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de que o filósofo, em Note sur le corps (Notas sobre o corpo), traz a sexualidade como
estrutura ontológica, e nos cursos sobre a natureza insiste que a sexualidade não pode ser
jamais uma dimensão inelutável. Ao contrário, ela consiste em uma dimensão do corpo sem a
qual nada de humano pode permanecer, no sentido de que ela é a contribuição maior à nossa
relação com o ser, com o mundo, com o outro e com nós mesmos, uma intencionalidade
desejante ligada e imbricada na existência por configurar “Le corps comme être sexué” (o
corpo como ser sexuado).
A sexualidade é a responsável pelo homem possuir uma história e por projetar no
mundo uma maneira de ser, é a partir dessa postulação de Merleau-Ponty colocada na
Fenomenologia da Percepção que nos voltaremos agora para a história da personagem Vera
do filme A pele que habito (2011) com o intuito de compreender melhor a sexualidade nesses
termos apresentados nos escritos de Merleau-Ponty. Explicitamos suas postulações a partir da
história de um corpo queer, que não se conforma em fazer-se sexuado apenas através do
direcionamento de seus desejos a outro sexo, seja ele oposto ou não, mas que engloba uma
compreensão de sexualidade como experiência e como movimento da existência desse corpo
no mundo. Um corpo sexuado que incorporando suas histórias, seus deslocamentos,
sofrimento e desorientações, suas trocas com o mundo, seu esquema corporal aberto e em
constante metamorfose, refere-se a uma maneira de ser e habitar o mundo balizada sempre na
contingência.

A sexualidade queer sob a luz de Merleau-Ponty

A arte cinematográfica deseja construir novos mundos em detrimento de reproduzir
ou copiar a realidade. Nessa direção, como já enfatizamos neste escrito, filmes são textos a
serem lidos pelo olhar. O cinema para Merleau-Ponty (1983) já não é mais o lugar da
representação ou da figuração, ele nos dá a sensação e a expressão do corpo, de suas posturas
e movimentos, alargando nossa percepção sobre os mesmos. Imersos nesse movimento,
interrogamos a visibilidade queer da personagem Vera de Almodóvar (2011), visualizamos a
criação de seus gestos e condutas humanas que nos proporcionam a criação de um novo
mundo corporal, sexual e existencial a partir da metamorfose, sabendo sempre que “Há
metamorfose, não começo a partir do zero” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 425).
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Após mergulharmos nas compreensões de Merleau-Ponty sobre a sexualidade,
seremos conduzidos pela experiência carnal, existencial, corporal e sexual da personagem
Vera do filme almodovariano A pele que habito (2011), por tratar-se de uma experiência
sexual e corpórea queer de metamorfose e imbricação com a existência, bem como da
produção e expressão de uma vida, no caso, a vida de Vera.
A película narra a história do doutor Robert, médico-cirurgião que de forma obscura
e obcecada tenta criar uma pele invulnerável, inviolável, resistente à dor e ao fogo e faz
experimentações dessa nova pele chamada Gal em um jovem que mantém enclausurado em
sua casa e serve de cobaia para o doutor. O nome Gal faz referência a ex-mulher de Robert
que se atirou pela janela ao ver seu reflexo no espelho depois de um acidente que queimou
toda sua carne, não parecia um corpo humano, era uma faísca, como nos conta a personagem
Marília.
A trama se desenrola a partir do momento em que Norma, a filha de Gal e Robert, ao
ver sua mãe atirar-se pela janela desenvolve transtornos mentais, e após, uma série de
tratamentos começa a socializar-se novamente. Pai e filha vão ao uma festa de casamento e
suas vidas se cruzam com a de Vicente, um jovem rapaz que se interessa por Norma e sem
perceber sua fragilidade psíquica tenta fazer sexo com ela, esta por sua vez se desespera ao
contatar sexual e eroticamente o corpo de Vicente com o seu e entra em crise. Vicente a
abandona, mas é visto pelo pai da jovem que começa a nutrir um sentimento de vingança por
aquele que aparentemente violou sua filha, seu ódio aumenta quando Norma começa a
identificar o doutor e próprio pai como agressor e acaba por suicidar-se.
Por esse motivo, Robert sequestra e enclausura Vicente começando a experimentar
com seu corpo de muitas formas. Para além realizar experimentos de transgênese em sua pele
utilizando sangue animal, Robert inicia um processo de transexualização não desejada no
corpo do rapaz. Nesse processo, o primeiro procedimento consistiu na realização de uma
vaginoplastia ou transgenitalização, que geralmente é o último procedimento utilizado por
aqueles que almejam a transformação sexual após tratamento hormonal. O mecanismo da
cirurgia de readequação de sexo, no caso de Vicente, foi a retirada do pênis, construção e
modelagem de uma vagina:

É interessante notar que o modo que Robert encontrou para se vingar do
suposto agressor de sua filha foi retirando-lhe o poder, que simbolicamente é
atribuído ao pênis, ou socialmente, à própria masculinidade [...] Ao retirar-
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lhe a genitália masculina e atribuir-lhe uma vagina, o médico inverte as
relações de poder, condicionando Vicente a uma posição de vítima
(COELHO; JAYME, 2013, p. 77).

Na sequência cinematográfica que culmina na vaginoplastia, vemos, em meio à
penumbra e um fundo musical de suspense, o rosto de Vicente em primeiro plano que nos
permite perceber sua expressão de tensão e desespero ao ter suas mãos acorrentadas enquanto
é barbeado por doutor Robert com uma navalha afiada. Vicente ainda não sabe o motivo pelo
qual foi sequestrado ou a razão de estar sendo barbeado, bem como teme pelo que acontecerá
com ele. Contudo, é neste instante, que Robert, demonstrando frieza, inicia a concretização de
seu plano de vingança a partir do processo de transformação do corpo masculino de Vicente,
que, primeiramente, perde os pelos característicos que marcam seu rosto desde o início da
trama.

Imagem 28 – A tensão de Vicente

Fonte: Cena do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Robert faz Vicente inalar um produto que faz seu prisioneiro desmaiar. Somos
levados ao espaço da sala de cirurgia instalada na casa do doutor. Este prende Vicente ainda
desmaiado na mesa de cirurgia enquanto espera os demais médicos para realizar o
procedimeno de retirada do pênis do jovem. Um dos amigos de Robert questiona que o
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paciente é muito jovem, mas Robert dispara que ele tem 27 anos e sabe muito bem o que quer.
A tela fica completamente escura nos dando a entender que a cirurgia foi realizada.
Na sequencia, Vicente aparece gradativamente após alguns segundos de tela
completamente escura nos dando a ideia da finalização do procedimento cirúrgico pelo qual
passara. O som de tensão reaparece e Vicente vai acordando, vemos seu corpo rodeado por
aparelhos hospitalares enquanto a câmera foca seu rosto em primeiro plano. O personagem
desperta da anestesia desnorteado e perdido sem saber onde se encontra, abre os olhos e
movimenta o rosto percebendo-se lentamente em um leito cirúrgico. A sucessão de fatos é
conduzida pelo fundo musical tenso e forte que acompanha, inicialmente, a respiração do
rapaz, e se assemelha às teclas de um piano com suas sonoridades e tons diferentes, mas
sempre intensos, profundos, marcantes e violentos como é a situação vivida pelo personagem.

Imagem 29 – Vicente ao saber da vaginoplastia

Fonte: Cena do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Vicente, então, enxerga a imagem séria de doutor Robert em sua frente que se
aproxima e torna-se cada vez mais nítida, neste instante o rapaz pergunta ao doutor o que lhe
aconteceu, o que lhe fizeram. Ele está com uma voz cansada na fronteira entre o sono e a
vigília que contrasta com a fisionomia serena, atenta, firme e a voz decidida de Robert ao
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responder-lhe que acabaram de realizar uma vaginoplastia. Vicente repete de forma titubeante
a palavra que o doutor acaba de dizer-lhe quando finalmente, em um rompante, compreende
do que se trata o procedimento, percebendo a transformação que fora realizada em seu corpo,
o que inaugura em seu rosto uma fisionomia de desespero agudo acompanhada da vocalização
negativa e também desesperada: Não....Não!. Especificamente na imagem 29 colocada acima
podemos perceber a perplexidade de Vicente ao saber do procedimento de remoção de seu
pênis, identificação anatômica do ser homem:

Em A pele que habito, o título sugere essa ideia de não correspondência
entre o que se aparenta ser e a maneira como se sente. ‘A pele que habito’
sugere algo que lhe é exterior, que não lhe pertence, não é a ‘minha pele’,
mas a ‘pele em que estou aprisionado’. Essa sensação, transposta para a
experiência de Vicente se deve ao processo pelo qual ele foi submetido, sem
o seu consentimento (COELHO; JAYME, 2013, p. 79).

Na sequência fílmica, percebemos que o personagem, inicialmente, não se reconhece
mais, entra em um estado de desorientação e perde suas referências de habitação no mundo.
Após a cirurgia de vaginoplastia, Vicente é colocado em clausura em um quarto da mansão de
Robert onde passará os próximos seis anos. Nesse período vai aprendendo a vivenciar seu
novo corpo, seus gestos, comportamentos e vestuário.
Inicialmente acontece um choque do personagem ao se perceber sem o pênis, como
podemos ver na imagem 30 abaixo, retirada da sequência pós-cirurgia, na qual permanece a
mesma sonoridade tensa da cena descrita anteriormente. Vicente encontra-se sozinho no
quarto por onde caminha, como se algo faltasse em seu corpo, com uma cadeira na mão até
chegar na frente do espelho. A câmera caminha pela nova habitação de Vicente em um plano
aberto até que o personagem sobe na cadeira e o enquadramento da câmera que antes nos
dava a dimensão inteira do quarto, agora focaliza as mãos do personagem ao deslocar sua
roupa para ver, refletido no espelho, como sua anatomia havia ficado após a cirurgia. Seu
olhar é de incredulidade.
Nesse momento, escuta-se a porta bater e logo Vicente cobre rapidamente sua nova
genitália, doutor Robert adentra o quarto de Vicente, que olha para o doutor perdido sem
compreender o porquê de tal transformação, amedrontado e humilhado pela figura do mesmo.
Robert então lhe mostra uma série de dilatadores de vagina de diversos tamanhos explicando
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que estes devem ser usados do menor ao maior em determinados intervalos de tempo para
ampliação do novo orifício vaginal. A câmera nos mostra o olhar e a expressão incrédula e
surpresa de Vicente para os objetos que terá que utilizar em sua nova relação corporal e
sexual com o mundo.

Imagem 30 – Uma nova forma corporal de habitar o mundo

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Contudo, as transformações em seu corpo não se resumiram somente à sua genitália
sexual, com o passar do tempo, o personagem sofre outros inúmeros investimentos de
metamorfose de sua pele, de seu corpo e de seu sexo, sexualidade e gênero, de forma que um
novo “eu”, uma nova pele e um novo ser corporal despontam. Vicente nos confirma a
plasticidade do corpo e um esquema corporal como totalidade aberta ao mundo, aos espaços,
às coisas e aos outros, como veremos em seu processo de recriação de formas de habitar o
mundo enquanto corpo sexuado, processos esses dos quais nos fala Merleau-Ponty.
Vicente vai, paulatinamente, experienciando e assistindo à remodelação de seu corpo
em contornos recém-adquiridos. Ele foi colocado em novos espaços e temporalidades e inicia
uma nova maneira de habitar o mundo e o espaço inaugurados a partir do processo de
desorientação e de reorientação do qual nos fala Ahmed (2006). Para a autora o processo de
orientação sexual enquanto maneira de habitar o espaço requer uma desorientação, tendo em
vista que para se reorientar é preciso descobrir e inventar novas rotas. Inspirada em MerleauPonty (1999), nos revela que a desordem e a desorientação proporcionam uma experiência
vital de tontura, uma experiência nauseante que é a percepção de nossa própria contingência.
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Esses momentos de desorientação são vitais para o sujeito, tratam-se de experiências
corporais que retiram o indivíduo de seu solo uniforme e habitual, ao perderem seus apoios e
serem lançados ao mundo os corpos são desfeitos de suas certezas totalizantes, configurando
o que a autora nomeia de momentos queer. Ao nos mostrar que a vida e o mundo não são
lineares, essas desorientações proporcionam o suporte de procura por novos lugares, espaços e
relações com o mundo, nos oferecendo novas direções, inclusive para a experiência sexual
(AHMED, 2006).
As modificações de Vicente não se resumem ao seu sexo, existe um deslocamento de
suas sensações, de seu sentir, de sua pele e de sua arquitetura corporal, que vão modificando o
contato do personagem com o mundo através de uma reconstrução de todo o seu esquema
corporal como podemos perceber na sequência de imagens a seguir de metamorfose do corpo
de Vicente em Vera:

Imagem 31 – A metamorfose de Vicente em Vera

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).
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A sequência de cenas acima colocadas é marcada pela ênfase no corpo e no rosto de
Vicente e inicia-se com o questionamento do mesmo endereçado a Robert, após este último
dizer que a vaginoplastia e o resultado dos dilatadores foi um sucesso. Vicente pergunta se já
pode ir embora e é surpreendido temerosamente com a resposta do doutor: “mas só estamos
começando”. Neste instante a câmera focaliza no rosto repleto de pavor do rapaz, rosto esse
que vai sendo sobreposto por uma nova pele, por novos traços e contornos no movimento das
imagens que se sobrepõem rapidamente uma a outra, nos dando essa dinâmica de
metamorfose de um corpo que vai sendo destruído e ao mesmo tempo construído lentamente.
A máscara plástica acoplada à cabeça do personagem nos remete também a plasticidade do
corpo que esta sendo “remodelado”, como também os toques de Robert no novo corpo ao
mostrar concretamente as transformações pelas quais a pele passou.
A transformação do corpo de Vicente não se reduz aos procedimentos médicos e
cirúrgicos, engloba também a utilização de hormônios para a feminilização do corpo, que
culminam no crescimento de cabelos, em uma voz extremamente aguda, feminina e delicada.
Além de uma transformação da pele que se torna macia e sensível, de um rosto que já não
possui mais barba, os pelos se extinguem de seu corpo e ocorre a construção e implantação de
seios em seu peitoral. Por fim, toda a arquitetura corporal do personagem é modificada,
inaugurando novas formas de lidar com o corpo e de habitar o espaço. Ao final da sequência
de imagens, percebemos que Vicente passou por inúmeros procedimentos cirúrgicos que
transformaram seu sexo e seus atributos sexuais secundários. Ao se deparar com essa nova
arquitetura de corpo que foi construída, Robert olha para Vicente e nesse instante a câmera
nos mostra a satisfação no rosto do doutor que dispara: Já não posso seguir te chamando de
Vicente. A partir de hoje se chamará Vera.
Caberia aqui uma metáfora usada por Merleau-Ponty no livro Conversas (2004), no
qual ao falar de um pedaço de cera que é derretido, o filósofo aponta que essas transformações
não deixam de fazer existir a cera “[...] ela pode perder todas essas qualidades sem deixar de
existir” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 4). Vera se assemelha a essa parcela de cera derretida,
um corpo que foi derretido e reconstruído, mas que em sua indeterminação de Ser que foi
totalmente desfeito e refeito, não deixou de ser corpo que se relaciona e se mescla com o
mundo.
Vera, tentar reproduzir a indeterminação de seu corpo, de sua “cera derretida” ou
entender seu processo de construção a partir desse derretimento figurado e também concreto.
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Para tanto constrói rostos com retalhos, restos, pedaços, em metáfora à sua reconstutuição
enquanto ser:

Imagem 32 – O corpo em retalhos

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

A cena em que Vicente, já como Vera, cola retalhos de tecido em esculturas
que ela modela, constitui uma metáfora do processo pelo qual ela mesma
passa. Os retalhos são como os pequenos procedimentos que vão dando
forma a um novo corpo, a uma nova identidade (COELHO; JAYME, 2013,
p. 79).

A cena e a metáfora nos fazem lembrar do discurso de doutor Robert em uma dada
conferência no início da película: o rosto nos identifica [...]um rosto com traços para poder
gesticular. Contudo, os rostos fabricados por Vera não possuem identificação, são massas
disformes passíveis de modelagem, assim como foi sua pele e seu corpo nas mãos do doutor
Robert. Eles não são reconhecíveis como pertencentes ao masculino ou ao feminino, não tem
cabelos ou traços de expressão que os identifique, são deformações, não possuem sexo, por
vezes, apenas seios como os da personagem. Vera parece desejar expressar que sua
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aparelhagem corporal feminina, seus seios, sua nova anatomia e biologia não determinam
seus desejos, seu gênero e sua sexualidade.
Além de fabricar essas esculturas sem contornos fixos e sem sexo determinado, ela
desenha corpos na parede de seu quarto, como podemos ver na imagem abaixo. Vera desenha
corpos na parede que não possuem definição genital ou anatômica clara, estão sem roupa,
despidos de qualquer alegoria sociocultural. Contudo, a cabeça se encontra sempre coberta em
casas, encaixotadas, corpos sem rosto que, como diz Robert, não possuem identidade. Por
mais que possuam seios, o lugar do sexo é sempre um orifício obscuro ou escondido, talvez
por ser para ela uma indeterminação, um espaço que carrega ambiguidades do seu ser que não
mais se encaixa numa arquitetura de divisão sexual tradicional, uma genitália que não revela
seu ser ou sua sexualidade.

Imagem 33 – A obscuridade do sexo anatômico

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Vera é tomada por um sentimento de grande estranheza em relação a sua nova
condição corporal, ela começa a receber investimentos de seu meio e do espaço que ela agora
habita para se feminilizar. Como exemplo desse processo, ela ganha de Robert utensílios para
maquiar-se, os quais ela devolve. Na sequência abaixo, quando Vera percebe vestidos sobre
sua cama, é tomada pela fúria. Tais recusas dos artefatos, adornos e do vestuário feminino
tradicional, juntamente com outros processos de resistência como tentativas de fuga e suicídio
nos fornece a dimensão de conflito na qual a personagem está inserida por ainda perceber-se
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homem em um corpo feminino. Constata-se, assim, um processo de reconstrução identitária e
de esquema corporal não harmonioso após as intervenções em seu corpo, nos revelando que:

Esses atos da dialética humana revelam todos a capacidade para orientar-se
ante o possível, o mediato, ultrapassando os limites do meio imediatamente
dado [...]A dialética humana é ambígua: manifesta-se inicialmente nas
estruturas sociais ou culturais que faz aparecer e onde se aprisiona. Mas seus
objetos de uso e seus objetos culturais não seriam o que são se a atividade
que os faz aparecer também não tivesse como sentido negá-los e ultrapassálos (MERLEAU-PONTY apud CHAUÍ, 2002, p. 243).

Imagem 34 – A fúria de Vera

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Na cena acima assistimos Vera, que ao deparar-se com ornamentos do vestuário
feminino em sua cama, rasga-os com extrema fúria, seu corpo expressa uma cólera
proveniente da negação de sua nova condição corporal de mulher que se estende na destruição
em pedaços da materialização dessa feminilidade. Contudo, com o passar do tempo, Vera
começa a aceitar e se habituar ao uso desses artefatos e do vestuário feminino, enquanto
constituição do processo de um novo sujeito a partir da pele que irá habitar.
Nessa direção, Ahmed (2006) inspirada na perspectiva merleaupontyana na qual os
objetos que habitam o espaço são extensões do nosso corpo, como por exemplo, a bengala do
cego que passa a fazer parte do esquema corporal do mesmo, aponta para o fato de que os
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hábitos não envolvem somente a repetição para tender a uma certa direção, mas englobam um
processo de incorporação no próprio corpo. Esses objetos se estendem ao corpo por um
processo de familiarização e transformam nosso modo de agir no espaço e no mundo:

Habituar-se a um chapéu, a um automóvel ou a uma bengala é instalar-se
neles ou, inversamente, fazê-los participar do caráter volumoso de nosso
corpo próprio. O hábito exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no
mundo ou de mudar de existência anexando a nós novos instrumentos
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 199).

Nesse decurso, o acesso aos objetos vai se tornando habitual, eles vão se
configurando na nossa pele, modificando nosso ser no mundo, remodelando a superfície do
corpo, expressando nosso poder de dilatar nosso ser no mundo, mudando nossa experiência e
nossa existência por meio da apropriação desses objetos carnais pela nossa própria carne
(AHMED, 2006). Os corpos criam sua forma de estar na relação com o mundo pela
capacidade de afetar e serem afetados nessa relação de coabitação, e também através de suas
relações afetivas e sexuais, inauguram novos horizontes para a experiência do corpo.
É nessa direção que Vera pode nos auxiliar a compreender a noção do esquema
corporal como um corpo obra de arte, construção aberta e incessante do ser, totalidade aberta
ao mundo, tendo em vista que mesmo enclausurada, ela ainda recebe influências do mundo
que habita e das pessoas que delem fazem parte:

Mesmo se me absorvo na experiência de meu corpo e na solidão das
sensações, não chego a suprimir toda referência de minha vida a um mundo,
a cada instante alguma intenção brota novamente de mim, mesmo que seja
em direção aos objetos que me circundam e caem sob meus olhos, ou em
direção aos instantes que sobrevêm e impelem para o passado aquilo que
acabo de viver (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 228).

Nessa direção não somente o esquema corporal se abre ao mundo colocando o corpo
em situação, mas os estados afetivos e a própria sexualidade também não podem mais ser
entendidas como fechadas em si mesmas, elas são correlações e aberturas para com o mundo
e para com os outros a partir das constituições carnais de todos, das relações e das
incorporações: “O corpo passa no mundo e o mundo no corpo: o sentir ou o prazer, porque o
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corpo é móvel, isto é, poder de estar alhures [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 341).
Balizados nessa perspectiva podemos compreender o posterior envolvimento sexual e afetivo
de Vera com o doutor Robert, sujeito que faz parte do mundo da personagem e que se liga a
ela em sua experiência.
O ‘aqui’ da habitação corporal é afetado pelo ambiente, pelos arredores do corpo,
pelo mundo no qual se encontra. Nessa direção, a pele que aparece contida no corpo é
também o lugar onde a atmosfera cria suas impressões e promove texturas em sua superfície,
fundando traços corporais da ‘frieza do ar’, logo, os corpos são constituídos pelo espaço ao
mesmo tempo em que o constituem (AHMED, 2006). Para a autora, o que nós seguimos, o
que fazemos, o que sentimos se mostra na superfície de nosso ser, de nossa pele, através do
que se reúne nos nossos rostos, como a acumulação de gestos nesta superfície ao longo e em
todo o tempo.
Merleau-Ponty (1999) nos ajuda a entender essa possibilidade de mudanças de
formas de habitar o mundo através de sua compreensão de esquema corporal enquanto
experiência do corpo no mundo. Ao nos confidenciar que o corpo habita o espaço e o tempo,
afirma que “[...] eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 195). Portanto, o corpo é ‘mediador do mundo’, e o esquema
corporal é invariavelmente aberto ao mundo através de um sistema dialético que proporciona
constante renovação ou reorganização, como no caso de Vera, que nos confirma que “o
‘esquema corporal’ é finalmente uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 147).
O esquema corporal, nesse caso de Vera, engloba também o processo de
incorporação das vestimentas que inicialmente ela destruiu, precisamente por tratar-se da
incorporação do espaço que habita, das trocas e relações que com ele estabelece e vice-versa,
ao se incrustar na espacialidade e na temporalidade vividas, “assim sendo, a corporeidade
como relação com as coisas e com os outros vai comportar toda a sorte de fórmulas segundo a
estruturação do esquema corporal [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 442).
Vera nos prova que “[...] o corpo humano não é um corpo como os outros, pois é
antes de tudo um corpo aberto ao exterior: sua superfície é a pele, e a pele o coloca em
contato com o mundo e os outros corpos” (MARZANO-PARISOLI, 2004, p. 14). E ao
contatar esse novo mundo, ela inaugura uma nova forma ser, torna-se uma mulher bela,
sensual, com traços e expressões delicadas, olhar sensual e provocante. Usando roupas
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femininas, batons, maquiagem nos olhos e no rosto, a personagem incorporou uma
gestualidade delicada atrelada ao feminino, visível na forma de prender o cabelo, cruzar as
pernas ao sentar e ao começar a usar saltos e vestidos decotados, por exemplo.
Vera, nesse sentido, representa um processo de ontologia mecânica apresentada por
Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção (1999). Esse conceito nos mostra que o
corpo é capaz de realizar movimentos expressivos, mas também movimentos mecânicos
porque é constituído por uma ontologia mecânica. Não podemos dizer que esses gestos de
Vera são apenas da ordem mecânica do corpo, são também da ordem do corpo percebido, do
estilo de ser, da poesia corporal, ou seja, da ordem da incorporação das experiências carnais
com o mundo, carregadas de sentidos e significados porque o corpo sempre se situa
criativamente no espaço.
De um ponto de vista queer, é possível fazer a leitura de que Vera performartiza e
cria o gênero através de um processo de constituição temporal do feminino em seu corpo:

[...] o gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído
num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito
do gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser entendido,
consequentemente, como a forma corriqueira pela qual gestos, movimentos e
estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente
marcado pelo gênero (BUTLER, 2012, p. 200).

Ao estilizar seu novo corpo, a personagem inaugura novas formas de habitá-lo
através dos gestos, posturas, falas e, depois de resistir à incorporação do feminino em seu
corpo, agora passa a investir na própria feminilidade, antes imposta, e que passa a funcionar
como arma ou estratégia de sedução para Robert que acaba por se apaixonar por ela devido
sua grande semelhança com a esposa falecida do doutor. Na leitura de Coelho e Jayme (2013,
p. 78) “a única saída que ela encontra, entretanto, é a de vivenciar o feminino como
performance de gênero e aceitar-se como mulher para manipular o cirurgião, obtendo a sua
confiança para conseguir fugir. Para isso, ela finge corresponder ao amor de Robert". De fato,
Vera começa a relacionar-se sexualmente com o médico e a ganhar gradualmente sua
confiança, nos mostrando, balizados no pensamento de Ahmed (2006) que o corpo é
sexualizado através de sua forma de habitar o espaço e que a fenomenologia nos ajuda a
considerar como a sexualidade envolve essas maneiras de habitar e de ser habitado pelo
espaço e pelos outros nesse movimento de engrenagem.
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É habitando esse novo espaço e nesse movimento carnal com o mundo e com os
outros que envolvem sua experiência de Ser que Vera não somente começa a relacionar-se
sexualmente com Robert, mas afirma-se também como mulher, como podemos ver na cena
abaixo, confirmando essa nova forma de habitação corporal:

Imagem 35 – Sempre fui uma mulher

Fonte: Cena do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

A cena representada pela imagem acima, é desencadeada pela desconfiança do amigo
de Robert sobre a legalidade dos procedimentos por ele utilizados na cirurgia de mudança de
sexo realizada em Vicente. Ao reconhecer a foto do rapaz no jornal como desaparecido e ao
lembrar que o mesmo foi operado por eles, começa a questionar Robert. Este, por sua vez,
defende que Vicente desejava apenas retirar o pênis e que agora é um rico e musculoso ator
pornô. Tal versão não é aceita por Fulgêncio que afirma crer que Robert tenha feito
experiências proibidas com o corpo do rapaz, o doutor, por sua vez, passa a ameaçar
Fulgêncio com uma arma. Neste momento, Vera adentra o escritório elegantemente, olha nos
olhos de Fulgêncio, como podemos observar na imagem 35 e afirma: Não me chamo Vicente,
mas Vera. E sempre fui uma mulher.
No entanto, após fazer essa afirmativa, a personagem senta-se no colo de Robert e
depara-se com sua foto no jornal, na verdade, uma fotografia de quando Vera era Vicente.
Acordes rápidos de uma música tensa se espalha pelo ar enquanto Vera com a mão trêmula
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pede um cigarro a Robert e o beija. Percebemos nesse instante a desorientação e o nervosismo
que toma conta de sua expressão corporal, aquela imagem tinha um significado memorial que
se expressa em seu corpo, tendo em vista a impossibilidade de voltar a ser o que era. Para
Merleau-Ponty, o corpo existe no aqui e agora e nunca pode tornar-se passado, essas “lacunas
de memória apenas exprimem a estrutura temporal de nosso corpo” (MERLEAU-PONTY,
1999, p. 194).

Imagem 36 – A memória corporal de Vera

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

O cigarro funciona como uma tentativa de acalmar seu estado de confusão e
perturbação corporal, ela parece ainda se enxergar virtualmente naquele corpo, naquelas
formas, fato perceptível em sua fisionomia com expressão de inquietação, sua imagem como
homem notadamente a perturba. Sua inquietação culmina na ideia e na atitude de assassinar
Robert e reconquistar sua liberdade:
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Também é verdade que, como o mostra a psicanálise, a recordação perdida
não é perdida por acaso, ela só o é enquanto pertence a uma certa região de
minha vida que eu recuso, enquanto ela tem uma certa significação e, como
todas as significações, esta só existe para alguém. Portanto, o esquecimento
é um ato; eu conservo à distância essa recordação, assim desvio o olhar de
uma pessoa que não quero ver [...] O paciente que esqueceu em uma gaveta
um livro que sua mulher lhe dera de presente e que o encontra uma vez
reconciliado com ela absolutamente não perdera o livro, mas também não
sabia onde ele se encontrava (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 223-224).

Vera, ao recusar seu estatuto de homem e afirmar que sempre fora uma mulher,
parecia haver esquecido onde se encontrava seu “livro” ou seu ser, que foi reencontrado na
recordação perdida e despertada ao ver sua imagem masculina antes de ser transformada, que
carregava uma significação perturbadora de sua história. Nessa direção, “a recordação ou a
voz são reencontradas quando o corpo se abre novamente ao outro ou ao passado, quando se
deixa atravessar pela coexistência e quando novamente (no sentido ativo) significa para além
de si mesmo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 228).
Vera, a partir dessa recordação significativa, dessa memória de seu mundo, está
decidida a assassinar aquele que lhe retirou esse passado. Nessa direção, certa noite, ao fazer
sexo com Robert, Vera sente-se desconfortável e diz para o médico que irá buscar um
lubrificante em sua bolsa. A personagem corre escadas abaixo com seu roupão preto e vai até
o escritório do cirurgião, no qual pega a arma que o pertence ao mesmo tempo em que se
depara com o jornal que continha sua foto quando ainda era Vicente e que se encontrava sobre
a mesa. Uma música lenta e triste acompanha Vera que, em meio a penumbra, acende a luz
para conseguir ver com mais nitidez sua foto estampada no jornal como desaparecido. A
personagem olha fixa e profundamente para sua imagem, como se se reconhecesse nela e a
beija, ela se defronta com seu passado, com o que foi, com o que é. E através de um olhar que
reflete essa experiência saudosista, a personagem, então, reitera que somos construções
temporais, mesclas de passado, presente e futuro imbricados concomitantemente na
experiência do corpo. Vera ouve o chamado de Robert para retornar ao quarto, ela beija a
foto, apaga a luz e vai ao encontro de Robert para matá-lo.
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Imagem 37 – Encontro com o passado

Fonte: Cenas do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

Nessa direção, Vera nos aclara esse movimento do presente em direção ao passado
existente nas explicações psicanalíticas, que influenciaram Merleau-Ponty, que, por sua vez,
compreende o movimento da sexualidade incrustado nessa existência temporal e contingente
do corpo passível de liberdade:

Se o objeto da psicanálise é descrever essa troca entre o futuro e o passado, e
mostrar de que maneira cada vida sonha a partir de enigmas cujo sentido
final não está inscrito de antemão em parte alguma, não se deve exigir dela o
rigor indutivo. O devaneio hermenêutico do psicanalista, que multiplica as
comunicações de nós a nós mesmos, que toma a sexualidade como símbolo
da existência e a existência como símbolo da sexualidade, que busca o
sentido do futuro no passado e o sentido do passado no futuro, é, melhor que
uma indução rigorosa, uma adaptação ao movimento circular de nossa vida,
que apoia seu futuro em seu passado, seu passado em seu futuro, e na qual
tudo simboliza tudo. A psicanálise não torna impossível a liberdade, ela nos
ensina a concebê-la concretamente, como uma retomada criadora de nós
mesmos, no fundo sempre fiel a nós mesmos (MERLEAU-PONTY, 2013, p.
148).
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Ancorando-nos em Merleau-Ponty (2003), podemos dizer que a afirmação ou
reafirmação desse passado se confunde com uma memória do mundo, um lugar onde tudo o
que foi não poderá cessar de ter sido, as lembranças de alguém se tratam de memórias de todo
um tempo de uma vida, um passado, um drama existencial que pertence ao sujeito e que nele
está impregnado porque o corpo é uma memória do mundo.
Após matar Robert e sua mãe Marília, Vera deixa a casa na qual vivera prisioneira
durante seis anos.

A passos rápidos e angustiantes e com a respiração ofegante que

acompanha o ritmo tenso dos acordes sonoros, cruza o portão e vai ao encontro de sua mãe na
loja que pertence a mesma e na qual trabalhava há seis anos antes quando foi raptada por
Robert, carregando essa memória do mundo em seu corpo metamorfoseado.
Ao chegar ao estabelecimento, a personagem não sabe o que fazer, a câmera
acompanha seu olhar direcionado para as coisas e roupas, um olhar carregado de memórias
que provavelmente se fazem fortemente presentes em seu corpo. Até que Cristina, moça pela
qual Vicente alimentava um desejo no passado vem atendê-lo sem reconhecer de quem se
tratava.

Imagem 38 – Corpo como memória do mundo

Fonte: Cena do filme A pele que habito (Almodóvar, 2011).

De fato, Cristina não poderia reconhecê-lo, a metamorfose de um corpo queer se
presentifica na personagem, que já não mais possui pelos em seu rosto, estes agora dão lugar a
uma pele macia e maquiada. As roupas, os cabelos, as expressões, o olhar, as sobrancelhas,
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nada se assemelha ao que ele era antes, exceto a cor clara de seus olhos. Vera diz a Cristina
que não sabe por onde começar, conta que na verdade é Vicente, que fora sequestrado e
metamorfoseado em mulher, o detalhe da câmera em seu rosto nos mostra uma mistura de
sentimentos, uma confusão de emoções, uma respiração ofegante, sorrisos e lágrimas de uma
existência que recomeça novamente.
A película finaliza-se nos deixando a questão da sexualidade de Vera em aberto,
desestabilizando uma noção de sexualidade fixa ou enquanto dependente do gênero. A
sexualidade de Vera desloca-se, não se sabe se ela continuará a se relacionar com homens ou
se voltará a desejar mulheres, ou ainda se preferirá pluralizar seus desejos e paixões, porque a
sexualidade é essa dimensão contingente da experiência e da existência que não cessa de se
reinventar:

Em A pele que habito, Vicente, ao se tornar Vera, passa a ter relações
sexuais com Robert e incorpora uma identidade feminina, mas quando
consegue fugir, o retorno a sua casa torna ambíguo o seu destino. Não se
sabe qual será a sua identidade de gênero e a sua identidade sexual depois da
cirurgia, a partir do momento em que ela está livre do controle do médico. O
reencontro com Cristina reforça essa ambiguidade, já que no início do filme,
Vicente demonstra interesse por ela, mas é ignorado pelo fato de ela ser
lésbica. As mudanças físicas de Vicente, agora transformado em Vera,
tornam possível o interesse de Cristina por ela (COELHO; JAYME, 2013, p.
81).

Talvez o caminho que mais se aproxime de sua trajetória queer seja o da recusa a
uma identidade sexual cristalizada. Contudo, a experiência da personagem nos confirma que
fato de ser anatomicamente macho ou fêmea, não nos fazem homem ou mulher, o que
desestabiliza a linearidade sexo-sexualidade-gênero criticada e desfeita também por Butler
(2012). A experiência de Vera refuta o postulado de correspondência entre anatomia sexual e
forma de habitar o mundo ou de orientar-se nele, desnaturalizando os processos sexuais
inerentes à nossa existência, como também o faz Merleau-Ponty ao apontar uma sexualidade
não determinada por processos mecânicos, mas construída de forma inacabada a partir da
relação do corpo com o mundo, consigo e com os outros. Vera em sua experiência nos mostra
que:
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Da mesma maneira a sexualidade, sem ser o objeto de um ato de consciência
expresso, pode motivar as formas privilegiadas de minha experiência. Assim
considerada, quer dizer, como atmosfera ambígua, a sexualidade é
coextensiva à vida. Dito de outra maneira, o equívoco é essencial à
existência humana, e tudo o que vivemos ou pensamos sempre tem vários
sentidos (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 233).

Os signos anatômicos, longe da fixidez e estabilidade, são perpassados por inúmeras
possibilidades de construção dos sujeitos. Instabilidade e fluidez atravessam os sujeitos e
sexualidades queer inaugurando possibilidades constantes de metamorfose e de implosão da
diferença obscura entre os sexos, como na personagem em tela. Nessa direção, a sexualidade
pode sempre recomeçar, justamente por ser transversalizada por esses inúmeros sentidos
existenciais, corporais e vivenciais, “mas, justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu
corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele me pões em situação. O movimento da
existência em direção ao outro, em direção ao futuro, em direção ao mundo pode recomeçar,
assim como um rio degela” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 228).
A anatomia ou a genitália já não mais fixa o destino do homem, ela não é
determinante da sexualidade, esta por sua vez está relacionada à nossa carne e aos desejos por
ela possibilitados, ela faz parte de nossa constituição ontológica de ser corpo no mundo e nas
relações estabelecidas com o espaço/tempo e com as outras corporeidades. Não se encontra
somente determinada pela superfície, pela mudança de pele, pela retirada do pênis e
implantação de seios, pela utilização de roupas, acessórios ou artefatos como nos evidencia a
experiência de Vera. “Aqui, qualquer ‘fantasia essencialista’ referente a sexo e identidade é
colocada em xeque e, junto com ela, a ideia de que haja uma correspondência óbvia entre o
que informa a genitália, o corpo e a orientação sexual” (COELHO; JAYME, 2013, p. 78).
Nessa direção acionamos o pensamento emblemático de Wolf (2013):

Embora pareçam apenas frivolidades, as roupas, dizem, tem funções mais
importantes do que apenas nos manter aquecidos. Mudam nossa visão do
mundo, e a visão que o mundo tem de nós [...] A diferença entre os sexos,
felizmente, é algo mais profundo [...] Apesar das suas diferenças, os sexos se
misturam. Em cada ser humano, tem lugar uma vacilação entre um sexo e
outro; e muitas vezes são apenas as roupas que mantêm a aparência
masculina ou feminina, enquanto por dentro o sexo é o exato oposto do que é
fora (WOLF, 2013, p. 89).
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Esse pensamento parece refletir a situação que viveu Vicente/Vera, que nos mostrou
que realmente a sexualidade é uma dimensão muito mais profunda do que as roupas que
aderem à superfície de nossa pele, ela relaciona-se às nossas vacilações, misturas e
imbricações de ser corpo no e com o mundo. Tais vacilações, subversões e misturas são
possíveis porque possuímos uma constituição corporal aberta, que mesmo com todas as
interdições, representadas aqui pelas imposições sofridas por Vera, ainda é capaz de criar.
Como nos confidencia Revel (2015) o sujeito se encontra justamente nesse interstício entre as
determinações, normalizações e disciplinamentos sofridos e a liberdade de escrever e de criar
seu livro aberto enquanto sujeito em nascimento continuado, como Vera.
A metáfora do corpo como um registro em aberto aponta para o fato de que não
somos um texto escrito anteriormente, à priori determinado unicamente pela natureza ou pela
cultura. As postulações e compreensões de corpo e sexualidade em Merleau-Ponty abarcam
também a produtividade e a liberdade do humano, suas capacidades de inaugurar, dentro do
próprio mundo histórico atravessado também pelas normatizações, novas criações existenciais
(REVEL, 2015). E é dentro dessas criações e dessa existencialidade aberta ao mundo e aos
outros e não determinada que podemos inscrever também, o domínio corporal da sexualidade
humana.
De forma que pensar no sujeito inserido no mundo a partir de uma visão
merleaupontyana é não entendê-lo como absoluto, mas como um sujeito que funciona a partir
do pacto entre corpo e mundo (REVEL, 2015), compreendendo essa indissociação nos
deparamos com um verdadeiro quiasma responsável pelas metamorfoses e pela criação. Revel
(2015, p. 159, tradução nossa), inspirada em Merleau-Ponty, nos diz que “nós não escapamos
das determinações naturais e culturais de nossa situação no mundo, mas nós estamos
igualmente na posição de inaugurar cada instante no mundo” – uma naissance continuée
(nascimento continuado).
Vera confirma esse nascimento continuado do sujeito, sem que pensemos que somos
completamente produzidos e inscritos em um pensamento que nos precede e que preexiste à
nós. Ou ainda que nos percebamos como sujeitos totalmente abertos que experienciam o
mundo sem ser por ele afetado caindo em um solipsismo absoluto no qual o corpo não afeta e
não é afetado (REVEL, 2015). A personagem que tem seu corpo e seu sexo completamente
transformados, tem traços de sua relação com o mundo em seu corpo, que reencontra sua
liberdade na esfera do desejo enquanto dimensão inclassificável inerente ao humano através
de uma relação de posse ontológica. Nessa direção: “o que define a ordem humana não é a
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criação de uma ‘segunda natureza’ (a cultura), mas a capacidade para ultrapassar estruturas
criadas, negando-as e criando outras” (CHAUI, 2002, p. 243).
No que concerne especificamente ao domínio da sexualidade, é preciso confirmá-la
enquanto dimensão da existência corporal. Para Ahmed (2006) é importante notar que
Merleau-Ponty reflete na Fenomenologia da Percepção, que a sexualidade não é um domínio
distinto que pode ser separado da experiência corpórea, o corpo sexuado é também uma
experiência sensível que projeta uma maneira de ser em direção ao mundo que é sempre
temporal e intercorporal. Nessa direção, a experiência de Vera confirma que para MerleauPonty “a sexualidade não é nem transcendida na vida humana, nem figurada em seu centro
por representações inconscientes. Ela está constantemente presente ali, como uma atmosfera”
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 232).
Ao caminharmos para o término deste capítulo, somos inspirados por Ahmed (2006)
e por uma fenomenologia queer que oferece um ângulo queer na medida em que proporciona
experiências da sexualidade que ‘perdem’ seu lugar fixo, sua suposta coerência, nos dando
possibilidades de, a partir desses ângulos corporais e sexuais oblíquos, estranhos e ‘fora do
lugar’, inaugurar novos envolvimentos e modos de habitar o mundo e inclusive criar novos
contornos no espaço e novos mundos como corpos sexuados. O queer como uma maneira de
habitar, ocupar e viver no mundo de forma deslizante, provoca desorientações, e, portanto,
momentos ricos e vitais para a existência humana.
O corpo queer de Vera nos confirma, como nos fala Merleau-Ponty que o sexual não
se resume ao genital, que ele não é um simples efeito simplificado dos processos acontecidos
nas zonas genitais, a sexualidade relaciona-se a uma certa maneira de ser no mundo, de
habitar o espaço e de por ele ser habitado, de relacionar-se com os outros, com os objetos a
partir da carne e do desejo. O corpo e a sexualidade são afetados pelas trocas realizadas com o
mundo que vão construindo e reconstruindo a textura do esquema corporal, sua forma de
fazer-se presente no espaço.
O desejo e a sexualidade são animadores do corpo vivo e subjetivo, como nos mostra
Vera, que mesmo tendo seu corpo objetivado por processos e procedimentos médicos e
cirúrgicos, é um corpo capaz de criar na sua dimensão corporal, existencial e também sexual,
nos mostrando também que a sexualidade não se refere a automatismo, mas relaciona-se com
a intencionalidade do sujeito, ao desejo de colocar-se junto a outro corpo. Logo, foi a
intencionalidade de Vera, seu desejo de escapar que a moveu para os braços de Robert. E esse
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desejo carnal, intencional que nasce de sua nova relação com o mundo não é mecânico ou
maquínico, é, portanto, da ordem do corpo intencional.
A sexualidade, nesses termos, refere-se como reitera Merleau-Ponty (1999) a essa
maneira de ser no mundo físico e inter-humano. Só existe sexualidade na inerência de um
corpo que vive e pulsa, através de sua imbricação com a existência. Por mais que Vera esteja
submetida a clausura e a procedimentos que lhe são impostos, seu corpo por ser vivo e
subjetivo ainda é capaz de criar, existindo expressão e trocas intercambiadas com o mundo.
Nesse sentido, a sexualidade é coextensiva à vida, de forma que nossas vivências
possuem inúmeros sentidos no nosso itinerário existencial sem que a sexualidade seja
desvinculada desse itinerário e desses sentidos, ela é então compreendida a partir da
corporeidade, corpo de experiência, carne onde o fenomenal e objetivo se encontram
misturados, corpo em inerência com o mundo, carne como tecido da intercorporeidade, carne
do mundo (SAINT-AUBERT, 2013). O sexual entendido como coextensivo ao movimento da
existência do homem, configura-se como experiência estesiológica da carne e de sua
imbricação no mundo e nos outros, sendo metamorfoseados por eles e vice-versa, na
iminência da transformação da maneira de ser no mundo enquanto esquema corporal ou
totalidade aberta à experiência incessante da vida.
Mixagem de experiências passadas e presentes, Vera é transpassada por uma
subjetividade que nasce mesmo na imposição, e que cria sua nova forma corporal de se fazer
presente no mundo, em um jogo de presenças e ausências, memória e presentificação do
tempo, da experiência e do espaço. Ao comunicar-se com o mundo que lhe é fornecido,
inaugura uma experiência sexual e corporal contingente que só é possível através dessa
abertura ao mundo, que após um momento de reclusão, é marcado por um movimento de
direcionar-se às outras existências que coabitavam o espaço e o mundo com ela. Nos
mostrando, assim, um estatuto corporal e sexual marcado pela intencionalidade, pelo
movimento ao outro, pelo desejo e pela expressão do corpo sexuado e de suas experiências
existenciais vividas.
Esse modo de ser no mundo chamado Vera somente é possível por que existe um
corpo que vive, expressa e se comunica com a outridade e com o contexto mundano, que troca
e se reconstrói numa experiência afetiva e sexual contingente inaugurada por essa
comunicação primeira com o mundo e com os demais corpos intersubjetivos, porque:
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O corpo, que não é coisa nem ideia, mas espacialidade e motricidade [...] É
ser sexuado, pois o sexo não é causa nem efeito de manifestações físicas do
desejo, mas atmosfera sexual, maneira de existir com ou contra os outros, de
viver neles ou por eles (como no sonho e na neurose), de resgatar ou de
perder o passado na criação ou na repetição do presente (CHAUI, 2002, p.
68-69).

Nosso corpo é o corpo das sensações, da carne intersubjetiva, como o de Vera, um
corpo que mesmo com modificações em seu sentir, em sua pele, em seu modo de comunicarse com o mundo, não deixa de ser carne senciente e erótica assim como a cera
merleaupontyana não deixa de ser cera ao ser derretida. Esse ser erótico, inaugurado por
Merleau-Ponty é aquele que sente, deseja e expressa sua sexualidade como maneira carnal de
estar no mundo e de relacionar-se com ele, com tudo que nele habita e ser também tecido por
ele. O filósofo nos confirma que somos corpos do desejo, que nos move ao outro, ao mundo e
à vida na dialética existencial, corporal e sexual que nos constitui. Somos texturas das coisas,
dos objetos, dos outros, do mundo, somos gestos e formas de existir prolongadas ao mundo,
somo libido, um modo singular de desejo incrustados no espaço, histórias e vidas destruídas e
construídas nesse movimento dialético.
Por fim, ao nos fornecer esse panorama rico da experiência sexual do corpo, os
escritos de Merleau-Ponty inauguram novos horizontes de pensamento e reflexão sobre a
experiência queer, uma experiência indeterminada e contingente enquanto forma singular de
habitar o mundo, existências que se difundem nessas experiências sexuais inclassificáveis.
Nessa direção, o filósofo pode contribuir para o alargamento e a coexistência de novas
compreensões sobre o corpo e a sexualidade humana em uma perspectiva queer e oblíqua, que
para além de construções discursivas, históricas, e culturais, carregam a marca de serem
dimensões existenciais, que se metamorfoseiam a partir de nossa experiência no mundo. As
postulações merleaupontyanas nos mostram que somos seres feitos de carne, seres do desejo,
da libido, corpos sexuados e estesiológicos, que sentem, vivem e existem a partir de sua
relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo, e que, portanto, a sexualidade não
pode estar separada de nossa existência corporal.
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TRAJETO 3 – EDUCAÇÃO FÍSICA, OUTRAS ROTAS

“O acontecer do mundo humano não tem porto
totalmente seguro e muito menos estaleiro em
terra firme” (Fensterseifer, 2013, p. 40).
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Uma epistemologia queer

Nesse capítulo apontamos contribuições epistêmicas para a Educação Física
enquanto campo do conhecimento que produz saberes científicos, culturais, técnicos,
pedagógicos e mesmo filosóficos a partir do diálogo realizado entre a teoria queer e MerleauPonty sobre corpo e sexualidade. Refletiremos ainda o que cada uma dessas âncoras teóricas
bases do nosso estudo tem a dizer sobre a construção e produção do conhecimento no intuito
de criar novas rotas ou racionalidades16 para o conhecimento sobre o corpo nessa área.
Antes de iniciarmos as reflexões sobre as contribuições ou perturbações trazidas por
uma epistemologia queer e por Merleau-Ponty, faz-se necessários algumas colocações.
Destacamos que as articulações feitas entre Judith Butler (enquanto principal representante
teórica queer neste estudo) e Merleau-Ponty são raras, e no campo da Educação Física,
inexistentes. As articulações entre os dois geralmente são realizadas a partir da primeira fase
do pensamento do filósofo, tomando como base teórica a Fenomenologia da Percepção. A
própria Butler faz uma leitura de Merleau-Ponty focada na fenomenologia, escrevendo uma
crítica feminista sobre a Fenomenologia da Percepção, apontando que o filósofo reafirma em
seu escrito o caráter normativo heterossexual e masculino da sexualidade (BUTLER, 1989).
O artigo escrito por Butler, bem como suas críticas endereçadas à compreensão de
sexualidade em Merleau-Ponty desprezam o itinerário e os deslocamentos de pensamento da
obra do filósofo, principalmente no que se refere ao foco teórico da estesia, da ontologia e do
desejo a partir da compreensão do corpo como carne. Por esse motivo, tentamos realizar o
diálogo nos capítulos anteriores entre Merleau-Ponty e o pensamento queer de Judith Butler,
abarcando também a relação com a estesia e com o conceito de carne, sobretudo no curso A
Natureza.
E para este capítulo, após realizar o movimento que vai da fenomenologia à
ontologia e explorar as dinâmicas de pensamento do filósofo que vai do corpo à carne,
pensando as reverberações para refletir o corpo e a sexualidade queer nos capítulos anteriores,

16

Neste momento faz-se necessário situar a compreensão de racionalidade que transversaliza esse capítulo, bem
como diferenciá-la do racionalismo. Nessa direção nos balizamos em Morin apud Nóbrega (2006, p. 65) ao
clarificar que “a racionalidade faz parte da organização do conhecimento sobre os fenômenos. O racionalismo e
a atitude racionalista são fixações de aspectos da realidade como representando o todo e a verdade absoluta. A
racionalidade é a aplicação de princípios de coerência aos dados fornecidos pela experiência. A racionalização é
a coerência lógica que se constrói a partir de premissas incompletas ou erradas e/ou a partir de um princípio
discursivo mutilados”.
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escolhemos agora como foco teórico a questão da estesia para pensar o conhecimento. Nessa
direção, focalizando a relação entre corpo, estesia, conhecimento e ciência a partir de O olho e
o espírito (2013), Signos (1991) e outros interlocutores, pensaremos as implicações extraídas
do corpo e da estesia para a produção de conhecimentos em nossa área.
Para criar novas rotas, parafraseando Nóbrega (2007) façamos um percurso
epistemológico criativo a partir da corporeidade enquanto dimensão poética e desafiadora da
existência que convoca um universo paradoxal de cores, sons, sensações e expressões que
misturam e confundem os pressupostos racionalizadores e simplificadores da ciência. Guiados
pelos limites, contradições e incertezas do conhecimento e do mundo real, pensemos uma
racionalidade que possa abarcar os corpos queer e a experiência da sexualidade.
Comecemos agora a entender um pouco mais os desenhos epistêmicos atuais da
Educação Física, retomando um pouco sua história de produção do conhecimento, até
chegarmos na abertura de possibilidades outras de se pensar a produção de saberes,
principalmente sobre o corpo e a sexualidade a partir das lógicas merleaupontyana e queer.
Pensar o conhecimento da Educação Física não é tarefa fácil tendo em vista que a
área vem sofrendo nas últimas décadas grandes mudanças

e problematizações

epistemológicas, uma efervescência de pensamentos, reflexões, ampliações, rupturas e
continuidades em relação à produção de seu conhecimento. Contudo, a própria possibilidade
de poder concretizar uma reflexão epistemológica já nos mostra a abertura da área à outras
formas de pensar e produzir conhecimento, bem como a ampliação do escopo e das paisagens
epistêmicas a partir da transposição do ‘paradigma’ das ciências naturais em prol das ciências
humanas ou da possibilidade de coexistência de ambas.
Tal abertura é o que proporciona uma série de estudos sócio filosóficos sobre o corpo
e o movimento humano, como esse que aqui se configura, e a emergência de outras
configurações do saber e racionalidades que consideram o corpo como lugar de
conhecimento. Trata-se de outras formas de organização do pensamento que atentam para o
diálogo interdisciplinar da ciência com outros conhecimentos, como a filosofia, a arte e a
educação. É nesse cenário que se insere este escrito.
Para compreender o contexto epistemológico atual, faz-se necessário realizar uma
breve viagem, um breve histórico dos processos que se sucederam na área. Nos desloquemos
agora para a década de 80, considerada um marco da mudança e do questionamento das
formas de produção de conhecimento da Educação Física. Até esta década, predominava na
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área uma produção de saber balizada nos paradigmas das ciências biológicas, da medicina, da
fisiologia, e o corpo e o movimento eram compreendidos a partir dessa lógica, ou seja, um
corpo máquina biológica que realizava movimentos mecânicos a partir de suas engrenagens
físico-químicas.
O corpo, visto nesta perspectiva mecanicista, deveria alcançar padrões de aptidão
física, de gordura corporal, de saúde e beleza a partir da atividade física. Eram corpos que
deveriam ser metrificados, controlados, medidos, e aos quais não deveria ser permitido
afastar-se dos padrões antropométricos. Nessa direção, a busca de uma identidade para a área
se dava a partir desses paradigmas das ciências naturais e o conhecimento somente era
qualificado e legitimado a partir de uma racionalidade científica pautada nas medições, nos
cálculos e nas certezas advindas das ciências exatas e da natureza.
Segundo Bracht (2013), a crítica à objetividade do conhecimento, a fortificação das
influências das ciências humanas e o reconhecimento do caráter histórico e social do
conhecimento se configuraram entre as décadas de 80 e 90 como abaladores da paisagem
epistemológica da Educação Física vigente e do conhecimento hegemônico da época. Diante
desse novo panorama de crise e de questionamento de uma única racionalidade científica
possível, torna-se viável a problematização da busca por uma única verdade bem como uma
relativização da ampliação dessas verdades advindas dos processos científicos.
É nesse contexto de problematização de uma verdade científica singular e imutável,
que

Ferstenseifer

(2006)

a

partir

da

crítica

e

da

desconstrução

da

equação

Verdade=Razão=Ciência, prefere a designação atividade epistemológica em detrimento de
epistemologia. O autor explicita que até a década de 1980 o sentido da tarefa epistemológica
na Educação Física não era algo comum, entretanto esse período data o momento no qual os
estudiosos dessa área começaram a transformar suas ideias a partir dos questionamentos
advindos da Filosofia, da Sociologia, entre outras ciências humanas. Eles descobriram que a
Educação Física tem uma história relacionada com a história social, econômica e política do
mundo humano como um todo. Com isso, foi possível a tomada de uma atitude mais corajosa
e coerente do campo através do estabelecimento de determinadas condições para a produção
de verdades com o intuito de alcançar a mudança de seu status para o de ciência. Essas
verdades, estavam agora, para além de uma matriz científica pautada unicamente nos saberes
biológicos e fisiológicos.
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Esse trânsito entre as ciências naturais e humanas que se instaura a partir de então na
Educação Física, nos faz vivenciar, atualmente, um processo de pluralidade epistemológica da
área a partir da ampliação do escopo epistêmico para além dos estudos biológicos e
fisiológicos sobre o corpo, com a emergência de estudos a partir das aproximações com as
ciências humanas e de uma nova racionalidade para se pensar o corpo. O pluralismo teórico e
metodológico característico do campo hoje é causador de tensões, ao mesmo tempo em que
afirma a riqueza dos saberes do corpo e do movimento nas suas diversas dimensões.
Na efervescência desses deslocamentos de pensamento, Nóbrega et al (2003)
afirmam que, na década de 1990, ocorreu uma clara busca pela identidade acadêmica da
Educação Física, de suas matrizes teóricas e delimitação científica. Os questionamentos e
dificuldades em torno de suas metodologias, questões pedagógicas e sociais, problemas de
estudo, especialmente da delimitação de um objeto de estudo, se fortificaram. A busca por
uma identidade ainda é marca da área nos dias atuais, seja por meio das ciências naturais ou
humanas, muito embora, Ferstenseifer (2006) questione se alguém ainda acredita na
possibilidade de encontrar uma resposta definitiva para a questão da identidade da Educação
Física justamente por se perguntar também se alguém acredita que as questões humanas
podem ter um fim.
Nesse sentido, por não acreditar na finitude das questões humanas, também não se
pode crer no alcance de uma resposta definitiva para tais questões. É nessa direção que
Fensterseifer (2006), não se preocupa em afirmar se a Educação Física se configura como
ciência ou não. Porém, mais do que isso, destaca a importância de atentarmos para o caráter
processual de sua atividade epistemológica, em detrimento de uma noção de epistemologia
acabada, visando uma tarefa filosófica que se configura como espaço contextualizado de
produção dos saberes, de racionalidades e de conhecimento científico inacabados. Para o
autor, a necessidade de pensar a atividade epistemológica da área se dá a partir da refutação
de uma produção de ‘verdade’ unívoca como tarefa da epistemologia. Ele reconhece que a
substancialidade da Epistemologia não está mais ligada à noção de uma tarefa concluída ou
impossível, mas sim está relacionada ao seu próprio e efetivo exercício por parte daqueles que
a fazem e estão dispostos a discutir sua atividade e sua presença nos diferentes espaços que a
habitam.
O campo da epistemologia, deve assim, ser considerado de forma mais ampla, sem
reduções de ordem metodológica e sem a necessidade de regras fixas e imutáveis a serem
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seguidas para que se possa alcançar uma verdade única e assertiva, fortificando a atividade
dinâmica de produção de verdades plurais:

Por outro lado, a ideia de ‘atividade’ garante a noção de processo que
acompanha algo que está vivo, que se repõe sempre que novas
discursividades se colocam no âmbito de nossa área; tanto por aqueles que
inauguram temáticas, quanto por aqueles que as releem sob novas lentes
teóricas ou novos paradigmas (FERSTENSEIFER, 2006, p. 31-32).

A atividade epistemológica permite reconhecer a produção de verdades infinitas a
partir dos diferentes métodos e o caráter processual do conhecimento enquanto tarefa não
concluída, bem como atentar para a historicidade desse conhecimento. Tal visão é ponto
fundamental para o reconhecimento da provisoriedade dos conhecimentos que são elaborados
e validados na atmosfera aberta de discussão, da linguagem, da criação de novos sentidos e
dos questionamentos sobre os mesmos com a comunidade científica e a sociedade. A
atividade epistemológica proporciona a abertura de novos horizontes para o pensamento além
dos caminhos já instituídos, permite ainda “[...] romper com a dogmatização de um certo
modo de operar da ciência que se cristaliza em uma ‘epistemologia oficial’, bem como, do
cientificismo que acompanha esta epistemologia” (FENSTERSEIFER; SILVA, 2013, p. 145).
Ao nos balizarmos nesta perspectiva de um exercício epistemológico enquanto
possibilidade de inauguração de temáticas, releituras e olhares com outras lentes tendo em
vista a historicidade e reflexividade do conhecimento, busca-se outra concepção de
conhecimento e de verdade científica, a do corpo, com suas verdades inacabadas e plurais
(FENSTERSEIFER, 2006). São esses saberes inacabados do corpo que Merleau-Ponty
postula e que foram aproximados da Educação Física através de trabalhos como os de Santin
(2003), e Nóbrega (2009 e 2010a).
Pesquisas como as apontadas acima refletem a Educação e a Educação Física dentro
de uma perspectiva fenomenológica a partir dos estudos sobre a corporeidade. É a partir
dessas inúmeras pesquisas que “na educação física brasileira, é possível falar de uma
atividade epistemológica voltada especialmente para o conhecimento do corpo ou sobre o
corpo[...]” (NÓBREGA, 2007, p. 87). Conhecimento esse, que não abarca mais somente
questões de ordem biológica ou fisiológica, mas que atenta para outras dimensões do corpo
vivido. Dimensões como a sexualidade que se encontra em foco neste estudo, a afetividade, os
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sentidos da cultura e do corpo, o movimento expressivo e intencional e a estesia como
experiência sensível17 do corpo carne mundano, dentre outras dimensões criativas, ricas e
epistêmicas do corpo que se inserem nessa outra racionalidade.
A partir dessas novas lentes teóricas enraizadas no pensamento filosófico de MerleauPonty, das quais algumas foram expostas no decorrer deste escrito, é possível refletir sobre o
corpo não somente como máquina biológica e mecânica, mas como condição de existência
carregado de sentido, significado, sexualidade, intencionalidade, e singularidade na sua
trajetória mundana. Bem como é possível refutar a ciência clássica como única forma de
conhecer, tendo em vista que:

Nessa tradição de pensamento, tudo o que fosse ligado ao corpo deveria ser
desprezado. O conhecimento verdadeiro exigia a exatidão, a precisão, não
podendo pautar-se pela sensibilidade e pela experiência existencial. Porém, o
conhecimento não pode estar separado da vida (NÓBREGA, 2007, p. 84).

Nóbrega (2006) balizada nas proposições de Merleau-Ponty sobre corpo e ciência,
caminha nessa direção, pensando o conhecimento inacabado partindo da corporeidade e
aponta para essas outras configurações do saber para além da cientificidade positiva, das
medições e dos cálculos, que se relacionam também com a filosofia, a arte, a educação e com
a vida acima de tudo. A autora entende o corpo como campo de saberes polimorfos
proporcionadores de pesquisas que transbordam o campo biológico, e tencionam para a
dimensão do sensível enquanto nova forma de compreender o mundo e o corpo na sua
dimensão poética, inaugurando outros arranjos para o conhecimento da Educação Física a
partir do logos estético, da estesia e do questionamento das dicotomias tradicionais entre
sujeito e objeto.
Ao atentar para o fato de que o corpo, com suas dimensões existenciais e sensíveis,
existe como campo de conhecimento, inaugura-se a abertura de novas rotas e caminhos
desafiantes para o campo epistemológico da Educação Física na atualidade. Como exemplo
dessas novas rotas, podemos citar o conhecimento advindo dos corpos queer e de suas
reverberações estéticas e estesiológicas, bem como de suas experiências de afetividade e

“O sensível não é a aparência confusa que precisa ser eliminada pela consciência, nem a simples objetivação
da matéria física, tal como compreendido nas teses empirista, racionalista e criticista. O sensível é uma realidade
constitutiva do ser e do conhecimento que se manifesta nos processos corporais” (NÓBREGA, 2007, p. 89).
17
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sexualidade, de suas relações com os outros, de expressão e de criação de sentidos e outras
formas de existir enquanto corpo sexuado no espaço, que ampliam o conhecimento sobre o
corpo e suas possibilidades. O corpo queer, capaz de criação e metamorfose, impossibilita
uma via de mão única para o alcance do conhecimento, este, por sua vez, também está aberto
à metamorfose.
Nessa direção, para que se possa traçar novos percursos e metamorfosear e perturbar
os já existentes, refuta-se saberes puramente biológicos e uma ciência tradicional com
proposições científicas reducionistas e formulações insuficientes para compreender as
experiências desses corpos e sexualidades. Experiências marcadas pela transformação e pelo
poder criativo que podem auxiliar uma tentativa de reabilitação dos saberes sensíveis do
corpo, a partir de suas experiências no mundo, inclusive a experiência do sentir, do afetar e de
ser afetado.
Nóbrega (2006) ao versar sobre a relação entre corpo e epistemologia, defende a
contingência das investigações científicas e filosóficas sobre o corpo, bem como crítica a
fragmentação deste, ora socializado, ora biologicizado, ora instrumentalizado ou reduzido ao
discurso, de forma que se torna necessário considerar o corpo como um campo de saberes que
ultrapassa esses reducionismos, compreendendo nossa condição corpórea como fonte de
saber, fonte de nossa história e experiência encarnada.
Na tentativa de redimensionar uma noção objetivista do conhecimento e do corpo,
apresenta-se uma configuração mais abrangente sobre este como sujeito e objeto do
conhecimento, contingente assim como a experiência do conhecer. O corpo é percebido como
capaz de articular dimensões sociais, históricas e biológicas que culminem em novas
paisagens epistêmicas para a Educação Física, para refletir sobre seus saberes e práticas e
inaugurar novas formas de compreensão desses fenômenos e novos caminhos investigativos
sobre eles (NÓBREGA, 2006).
Ao refletirmos sobre o corpo como fonte originária do conhecimento, nos ancoramos
em Merleau-Ponty que inaugurou um novo olhar sobre a realidade a partir da crítica realizada
à uma racionalidade científica pautada em medições em detrimento do conhecimento advindo
do mundo vivido e percebido do corpo. Uma crítica ao pensamento objetivo e à soberania da
consciência em detrimento dos processos corporais marcados pela sensibilidade.
O filósofo postula um outro tipo de verdade cientifica, esboçada, inacabada e
contingente, qualificativos também pertencentes à experiência corpórea, fonte primeira do
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conhecimento na visão do filósofo. Tal posicionamento é nítido quando solicita no livro
Conversas que a razão possa reconhecer que seu mundo também é inacabado e lacunar
(MERELAU-PONTY, 2004), assim como os diversos fenômenos que envolvem a vida
humana, as relações com os outros e as obscuridades da existência.
De acordo com Nóbrega (2009), Merleau-Ponty refutou uma única e fixa forma de
visão de mundo e de organização do conhecimento, compreendendo este último a partir de
fronteiras flexíveis e do diálogo entre áreas como a filosofia, a ciência e a arte, especialmente
a pintura. O filósofo inaugura, assim, uma nova racionalidade científica pautada na lógica
sensível do corpo, um outro arranjo epistemológico no qual não existe distinção entre sujeito
e objeto do conhecimento e que elege, definitivamente, o corpo como local de entrelaçamento
de saberes, de conhecimento e de reflexão a partir de uma ciência que, além de seus códigos
rígidos, abarque também a sensação e outros modos de compreensão:

Ao refletir sobre a ciência e a experiência da expressão, o filósofo afirma
que o olhar do racionalismo adota e rejeita perspectivas. Tudo só pode ser
visto de certo ponto de observação por um olho imóvel, fixo num certo
ponto de fuga, de certa linha de horizonte escolhida de uma vez por todas,
entre tantas outras possibilidades, cada uma exclusiva, cada uma me
chamando ao olhar e que só poderiam ser abarcadas mediante um discurso
temporal em que cada ganho é, ao mesmo tempo, uma perda (NÓBREGA,
2009, p. 23-24).

O filósofo abre espaço para fissuras, inacabamentos, sentidos diversos e lacunas do
conhecimento, pensamentos provisórios e aproximativos a partir de uma noção de ciência
moderna em detrimento de uma ciência clássica. Para ele a conclusão e o acabamento não são
possíveis porque o próprio mundo é uma obra sem conclusão, sempre incompleta como o seu
conhecimento (MERLEAU-PONTY, 2004).
Merleau-Ponty aponta a desvalorização da experiência e do mundo percebido nos
conhecimentos científicos, criticando o saber científico metódico que coloca os sentidos e a
percepção como ingênuos, não verdadeiros, ou como conhecimentos que não passam de
ilusões e fantasias. Para ele “não se trata de negar ou de limitar a ciência; trata-se de saber se
ela tem o direito de negar ou de excluir como ilusórias todas as pesquisas que não procedem
como ela por medições, comparações e que não sejam concluídas por leis [...]” (MERLEAUPONTY, 2004, p. 6). Preferindo as cores, a sensibilidade e a tarefa interminável do

166

conhecimento, nos diz da impossibilidade de vermos qualquer objeto sem o vestígio, as
sensações ou os sentidos humanos, combatendo o dogmatismo e a segurança de uma ciência
clássica pura guardiã de um saber rigorosamente objetivo, absoluto e total:

Por um lado, temos a segurança de um pensamento que não duvida de estar
destinado ao conhecimento integral da natureza, nem de eliminar todo o
mistério do conhecimento do homem. Por outro, entre os modernos, no lugar
desse universo racional, aberto por princípio aos empreendimentos do
conhecimento e da ação, temos um saber e uma arte difíceis, cheios de
reservas e de restrições, uma representação do mundo que não exclui nem
fissuras nem lacunas, uma ação que duvida de si mesma e, em todo caso, não
se vangloria de obter o assentimento de todos os homens [...] (MERLEAUPONTY, 2004, p. 67-68).

A visão merleaupontyana de ciência descrita no livro Conversas (2004) a partir de
uma comparação entre a ciência clássica e moderna, atenta para impossibilidade de decifração
de todos os fenômenos, do alcance de uma coerência total do mundo, bem como aponta a
preferência por descobrir os fenômenos obscuros da vida humana, as relações com os outros e
as lacunas.
É nessa direção que o filósofo pode nos ajudar a engendrar um conhecimento sobre o
corpo e sobre a sexualidade que de fato se confronte com o mundo real e lacunar postulado
em O olho e o espírito (2013). Ao criticar o caráter de sobrevoo do conhecimento cientifico,
nos diz que “a ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. Estabelece modelos internos
delas e, operando sobre esses índices ou variáveis as transformações permitidas por sua
definição, só de longe em longe se confronta com o mundo real” (MERLEAU-PONTY, 2013,
p. 15).
É esse mundo real que o filósofo nos chama a atenção na obra supracitada, um
mundo real diferente do mundo que a ciência clássica tornou opaco, permitindo olhar e
enxergar, por exemplo, as diversas cores, tons e formas dos corpos e sexualidades queer que
refutam essa opacidade. Merleau-Ponty defende uma ciência e uma produção de saber que
desperte o corpo, sua sexualidade e afetos, o sensível, a relação com o outro, tendo em vista
que eu o frequento e ele me frequenta (MERLEAU-PONTY, 2013):
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É preciso que o pensamento de ciência – pensamento de sobrevoo,
pensamento do objeto em geral – torne a se colocar num ‘há’ prévio, na
paisagem, no solo do mundo sensível e do mundo trabalhado tais como são
em nossa vida, por nosso corpo, não esse corpo possível que é lícito afirmar
ser uma máquina de informação, mas esse corpo atual que chamo meu, a
sentinela que se posta silenciosamente sob minhas palavras e sob meus atos
(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 17).

Merleau-Ponty (1991, p. 184) afirma que o “o corpo é coisa que sente”, e é a partir
dessa afirmação que ele comanda uma reabilitação ontológica do sensível que reverbera em
um outro modo de compreender os fenômenos, o corpo e o conhecimento que dele irradia. A
experiência sensível do corpo torna-se fundamento para qualquer produção de saber
(MERELAU-PONTY, 1991):

Todo o conhecimento, todo o pensamento objetivo vivem desse fato
inaugural que eu senti, que tive com essa cor ou qualquer que seja o sensível
em causa, uma existência singular que tolhia repentinamente o meu olhar, e
contudo prometia-lhe uma série indefinida de experiências, concreção de
possíveis desde já reais [...] (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 184).

Tal afirmação nos faz pensar nas existências queer que tolheram o meu olhar, que
provocaram e provocam experiências estéticas e sensíveis em meu corpo, e que dão sentido ao
conhecimento aqui refletido e produzido. Sem esse sentir, sem os arrebatamentos teóricos e
do campo da visibilidade, a tarefa epistemológica que aqui se desenha tornar-se-ia opaca, ou
até mesmo, irrealizável.
Corroborando com esse pensamento científico enraizado no solo do sensível,
Nóbrega (2007) inspirada por Merleau-Ponty nos aponta uma racionalidade pautada no
quiasma, na expressão do corpo que amplia sentidos e na força da sensibilidade em
detrimento de uma consciência pura. Trata-se de uma nova maneira de produzir conhecimento
e de fazer pesquisa, que diferentemente da racionalidade clássica, não nega o sentir.
No texto supracitado do ano de 2007, a autora reflete essa racionalidade a partir da
consideração do corpo como referência primeira do conhecimento, da sensibilidade e da
estesia que dele emergem como potências para o conhecimento. Nessa direção, “A noção de
estesiologia como conhecimento do corpo e de suas sensações desperta nossos potenciais de
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transformação, de invenção, de criação da vida, afecções do corpo e partilhas sociais por meio
da linguagem, da comunicação e da expressão” (NÓBREGA, 2015a, p.101).
A sensibilidade e a estesia, nessa direção, não são mais compreendidas como
causadoras de erros, e sim, como conhecimento sensível, como potências criadoras de novas
formas de sentir e de conhecer a partir de uma racionalidade expressa nos sentidos e na
criação do corpo (NÓBREGA, 2007). É a partir dessa realidade existencial sensível expressa
nas incertezas, no imprevisível, nos diversos significados, sentidos e possibilidades da
experiência vivida do corpo que se inauguram novos rumos e composições/fabricações do
conhecimento (NÓBREGA, 2007). É nessa direção do imprevisível, do contingente, dos
sentidos que podemos entender os corpos queer como realidades sensíveis que nos dão a ver
os afetos, desejos, emoções, a sexualidade, expressividade e criatividade.
A compreensão epistemológica desenhada até o momento com base em MerleauPonty nos faz perceber algumas aproximações com uma postura epistemológica queer. Ao
conceber que o pensamento moderno sobre o conhecimento possui um caráter de
incompletude, de ambiguidade, de provisoriedade e duplicidade, que estão inscritas na própria
textura da vida, o filósofo rejeita uma única compreensão, um único olhar, uma perspectiva
unívoca sobre os fenômenos da vida porque ao fazê-lo se perde riquezas das demais
perspectivas. Ele reconvoca o poder de improvisar e despertar sentidos no processo de
conhecimento. E, por sua vez, uma forma de organização do conhecimento queer também não
está interessada em uma única visão dos fenômenos, prefere problematizar os saberes
instituídos, improvisar e inaugurar novas formas de ser, viver e conhecer a partir de suas
experiências corporais e sexuais.
Nessa direção, para Foultier (2013) Merleau-Ponty, ao evidenciar uma nova forma de
pensar que se pauta na crítica ao pensamento objetivo, de sobrevoo, e que abarca
indeterminações e ambiguidades, acaba por romper com as oposições entre sexo e gênero,
corpo e linguagem, natureza e cultura ao mostrar que a sexualidade envolve toda a vida do
sujeito. “Para Merleau-Ponty, o desejo sexual é um exemplo de afetividade e, portanto, de
uma região que, obviamente, faz mais resistência às categorias dualistas do pensamento
objetivo” (FOULTIER, 2013, p. 12). É nesse sentido, que Merelau-Ponty se configura
enquanto fonte importante para pensar a epistemologia queer, para refletir e produzir
conhecimentos a partir da compreensão do corpo como ser sexuado, ultrapassando os
dualismos e reducionismos clássicos:
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A afetividade constitui-se como mobilizadora da nossa vida pessoal e como
operação primordial de significação e de comunicação. Assim como a
sexualidade, a palavra dita é uma maneira de expressar-se capaz de
ultrapassar dicotomias clássicas entre o sujeito e o mundo, entre o ser e o ter
(NÓBREGA, 2007, p. 92).

Merleau-Ponty e a epistemologia queer parecem saber que o corpo possui a
capacidade de inquietar e uma dimensão do imprevisível. De forma que, como aponta
Nóbrega (2007), é preciso deixar fluir a sensibilidade e a criação, não aprisionando o corpo e
a sexualidade numa lógica de pensamento objetivo ou formal, configurando outros caminhos
para o conhecimento tendo como rota a linguagem e expressão sensível do corpo bem como
sua dimensão poética expressa nos arranjos de gestos que criam sentidos e significados. “Por
meio dos afetos, do amor, da sexualidade, da arte podemos compreender a nós mesmos, a
nossa sociedade, a cultura, as práticas educativas e apontar outras configurações
epistemológicas sobre o corpo” (NÓBREGA, 2007, p. 93).
A reviravolta epistemológica e a problematização da racionalidade que abarca e ao
mesmo tempo transborda as questões relacionadas à sexualidade, realizadas por essa
epistemologia queer, assim como em Merleau-Ponty, perturba, desmantela e provoca as
formas tradicionais de pensar, de conhecer e de dicotomizar. Essas posturas refletem o
conhecimento não como solução, mas como dimensão interminável, inconclusa, incompleta e
sempre curiosa (LOURO, 2013a) e apontam essas novas possibilidades de configurações para
o conhecimento do corpo e para uma racionalidade sensível.
Essa aproximação entre esses novos arranjos epistêmicos, somente é possível, tendo
em vista que o queer, de acordo com Louro (2013a) é uma designação subversiva que não se
aplica somente aos corpos de gays, lésbicas, travestis e transexuais. Além de abarcar os
desejos e os corpos não normativos, o queer se configura enquanto um modo de pensar que
desafia as normas regulatórias e que balança as certezas, consistindo, assim, em uma atitude
epistemológica subversiva e perturbadora. “Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira
o centro nem o quer como referência, um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias da
sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do ‘entre lugares’, do indecidível”
(LOURO, 2013a, p. 7-8). Nessa direção, tem-se que:

A teoria queer não se resume, entretanto, à afirmação da identidade
homossexual, por mais importante que esse objetivo possa ser. Tal como o
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feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira reviravolta epistemológica.
A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, mas também
‘diferente’) e não straight (heterossexual, mas também ‘quadrado’): ela nos
obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de
simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar. É aqui que
entra a conotação ambígua do termo queer em inglês. O homossexual é
queer, o estranho da sexualidade, mas essa estranheza é virada contra a
cultura dominante, hegemônica, para penetrar em territórios proibidos de
conhecimento e de identidade. O queer se torna, assim, uma atitude
epistemológica que não se restringe à identidade e ao conhecimento sexuais,
mas que se estende para o conhecimento e a identidade de modo geral.
Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar todas as formas
bem-comportadas de conhecimento e de identidade. A epistemologia queer
é, neste sentido, perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana,
desrespeitosa (SILVA, 1999, p. 107).

A epistemologia queer é a dos saberes subalternos, que deseja perturbar a
normalidade e a fixidez do conhecimento científico, permitindo estranhar e forçar os limites
das epistemes dominantes e legitimadas, trata-se de uma atitude questionadora do
conhecimento e exploradora de novos caminhos de saberes ainda não traçados (SILVA,
1999).
Essa epistemologia nos mostra que a diversidade pode ser produtiva, abalando a
segurança e a comodidade e sugerindo o desconhecido, o estranho, o trânsito, a irreverência e
a antinormalização. Tal postura situa-se em uma configuração epistemológica que deseja se
colocar contra as normalizações independentemente de onde elas venham (LOURO, 2013a).
É por esse motivo, que as contribuições dos corpos e sexualidades queer podem ser
deslocadas para o campo epistemológico, desestabilizando as certezas e possibilitando novas
percepções e arranjos impensáveis para a produção do conhecimento: “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” (LOURO, 2013a, p. 29).
Sedgwick (2007) em seu texto intitulado A epistemologia do armário realiza uma
reflexão que nos ajuda a compreender a relação entre o binômio conhecimento/sexualidade e
a reviravolta epistemológica queer, muito embora não fale dela especificamente. Um dos
argumentos centrais do referido escrito situa-se na ideia de que o regime do armário e sua
influência nas relações entre o que pode ser público e o que é de domínio privado bem como
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entre o que pode ou não ser conhecido e o que deve ou não ficar na ignorância, reverberou na
forma como a sexualidade é abordada na sociedade moderna no campo epistemológico. Tal
pensamento nos leva a refletir sobre saberes considerados legítimos e outros que não o são,
por exemplo, os saberes que se relacionam ao corpo e à sua sexualidade que são, por vezes,
escondidos, e, portanto, nos remete à importância de uma epistemologia queer que perturbe
esses saberes.
Para Sedgwick (2007) o binômio conhecimento/sexualidade estruturou-se,
historicamente, a partir de uma recusa de pensamento e reflexão sobre outros arranjos
possíveis e vivências sexuais, dentre os quais a autora cita a recusa da sexualidade entre
mulheres e entre homens. Contudo, defende que: “Em lugar disso, o projeto mais promissor
parece ser o estudo da própria incoerência, o indivisível espartilho de incongruências sob cujo
alcance frustrante se desenrolaram, na maior parte do século, os enredos mais produtivos e
mais mortíferos de nossa cultura” (SEDWICK, 2007, p. 53), tendo em vista que chegou um
momento em que:

[...] tanto dentro como fora dos movimentos de direitos dos homossexuais, as
compreensões contraditórias dos vínculos e desejos pelo mesmo sexo e da
identidade gay feminina e masculina cruzaram e recruzaram as linhas
definidoras da identidade de gênero com uma frequência tão destrutiva que
os próprios conceitos de “minoria” e de “gênero” perderam boa parte de sua
força categorizadora (embora não de sua capacidade performática)
(SEDGWICK, 2007, p. 42).

No cenário desses enredos promissores e cruzamentos de fronteiras de gênero,
podemos citar a teoria e a epistemologia queer. Estas, diferentemente dos movimentos gays e
lésbicos anteriores e da própria revolta de Stonewall, que segundo Sedgwick (2007)
ofereceram poucas possibilidades para a definição homo/hetero porque tais investimentos não
eram pautas primordiais de suas propostas, provocam uma modificação teórica e conceitual
no tocante ao gênero e à sexualidade. É nesse sentido que podemos pensar uma das nuances
da reviravolta epistemológica queer, a saber: o oferecimento de uma reformulação conceitual
da identidade, da sexualidade e do gênero que refutam classificações, centrando-se na
instabilidade dos desejos.
A partir dessas inquietações e transformações epistemológicas queer e balizados
nessa compreensão alargada de ciência postulada por Merleau-Ponty, fazemos um exercício
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epistemológico de pensar essa configuração epistêmica perturbadora e subversiva no campo
de conhecimento da Educação Física.
Após experienciarmos os corpos e sexualidades queer ao longo do primeiro e do
segundo capítulos, pensados a partir da obra de Merleau-Ponty, questionamos, em que essas
perspectivas epistemológicas poderia contribuir para pensar o conhecimento da Educação
Física. Será que a experiência do corpo e da sexualidade queer, de seus trânsitos e sensações,
deslocamentos e metamorfoses seria alegórica de um outro modo de produção do
conhecimento? Como a epistemologia queer vinculada à uma racionalidade sensível do corpo
pode contribuir para o campo epistemológico e para a produção e problematização do
conhecimento sobre o corpo na Educação Física?
Primeiramente, ao pensarmos a relação do queer com o conhecimento, é preciso que
nos desfaçamos de qualquer pretensão de encontrar uma verdade unívoca e acabada a partir
do conhecimento científico. No entanto, como nos revela Muchail (2006), é preciso
reconhecer a existência de uma história das verdades, da busca de saberes considerados e
qualificados como verdadeiros que acabam por determinar o que é permitido, certo, normal
em detrimento de saberes interditados, impróprios e errôneos. Esse “poder epistemológico” de
estipular o que é aceito e o que é negado objetiva disciplinar e controlar o corpo, a existência,
o que é proibido e permitido saber.
Nessa história das verdades, instituiu-se verdades sobre os corpos, os gêneros e as
sexualidades de forma a reduzir essas dimensões humanas a binarismos e a comportamentos
naturalizados tidos como corretos, bem como criaram-se interdições e proibições para aquelas
experiências sexuais que não se enquadram nessas verdades, proibições que alcançam
também a reflexão nos campos de conhecimento sobre o corpo e a sexualidade. Nessa
direção, “existem conhecimentos em relação aos quais há uma ‘recusa’ em se aproximar,
conhecimentos aos quais se nega acesso, aos quais se resiste” (LOURO, 2013a, p. 71).
Essa resistência a certos conhecimentos, acaba por ditar o que pode ou não ser
refletido e problematizado. Em contraponto a essa perspectiva, pensar queer significa não
pensar em uma única direção, mas estar aberto às desconstruções, problematizar os
pressupostos e fundamentos teóricos e metodológicos do fazer científico, questionar as
verdades, e problematizar os limites do conhecimento e suas formas hegemônicas. Trata-se de
deslocar-se, perturbar as formas ‘corretas’ de produção do conhecimento.

173

Problematizar as formas comportadas de produção do conhecimento é romper com a
noção de uma ‘epistemologia oficial’ e caminhar pelos territórios móveis e flexíveis de uma
‘epistemologia queer’ como nova forma de ver, compreender e produzir conhecimento e
saberes antes condenados à ilegitimidade e ao esquecimento por uma epistemologia
dominante. Dentro de um panorama científico hegemônico, rígido e oficial:

Não formulamos outras questões, não há como sustentá-las dentro da lógica
vigente. Não acolhemos curiosidades impertinentes, a menos que possamos
torná-las ‘pertinentes’ ou domesticá-las. Perguntas que escapam da lógica
são temidas, qualificadas como impróprias e inconvenientes. Elas causam
desconforto, não se ‘ajustam’, são incontroláveis e incontroladas; elas
perturbam o ‘domínio’ do conhecimento que ambicionamos (LOURO,
2013a, p. 73).

É essa postura de desconforto e de curiosidade quanto à tarefa de conhecer que
propõe uma epistemologia provocadora e subversiva, o queer: “Antes de pretender ter a
resposta apaziguadora ou a solução que encerra os conflitos, quer discutir (e desmantelar) a
lógica que construiu esse regime, a lógica que justifica a dissimulação, que mantém e fixa as
posições de legitimidade e ilegitimidade” (LOURO, 2013a, p. 53).
Parafraseando o questionamento de Lima (2006, p. 40), poderíamos nos perguntar:
“Em que medida ainda é possível ‘pensar diferentemente’ para além dos saberes e poderes
instituídos? Podemos ainda, pensar, ver e dizer as coisas de outro modo?” (LIMA, 2006, p.
40). E na Educação Física, esses processos são possíveis? Que conhecimentos são por nós
produzidos? Saberes de uma epistemologia oficial dominante ou saberes subalternos,
diferentes, perturbadores e questionadores que abalam as formas convencionais de conhecer?
Penso existir ainda na Educação Física, fruto de sua história e de sua forte ligação
com uma racionalidade científica pautada no modelo cartesiano de ciência, uma espécie de
“vigilância epistemológica”, que nos diz quais os saberes podem ser produzidos e que
dificulta os olhares para os saberes subalternos, não hegemônicos, não pensáveis fora de uma
identidade epistemológica fixa e tida como verdadeira.
Nessa direção, pensar a Educação Física como órfã de identidade única, como faz
Fensterseifer (2013), não me parece ser demérito se estivermos guiados por uma
epistemologia queer, tendo em vista que a impossibilidade de uma identidade única e fixa nos
diz da riqueza das formas de conhecer na Educação Física. Tal epistemologia reafirma a
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crença de Bracht (2000), ao afirmar que para “[...] aprender a conviver com a dinamicidade
dos contornos e da identidade do nosso campo – é preciso abandonar a ideia de uma
identidade perene, baseada em algum princípio universal metafísico” (BRACHT, 2000, p.
62). Uma epistemologia subversiva pautada na pluralização de identidades prefere questionar
e desnaturalizar, prefere a incerteza como técnica criativa para lidar com todas as dimensões
da existência:

A dúvida deixa de ser desconfortável e nociva para se tornar estimulante e
produtiva. As questões insolúveis não cessam as discussões, mas, em vez
disso, sugerem a busca de outras perspectivas, incitam a formulação de
outras perguntas, provocam o posicionamento a partir de outro lugar
(LOURO, 2013a, p. 53-54).

A epistemologia queer é performativa, incita deslocamento e pode abrir espaço na
Educação Física para a coexistência, que não necessariamente precisa ser harmônica tendo em
vista o caráter problematizador do queer, de uma heterogeneidade de pensamentos.

Nesse estado de coisas, a homogeneidade não é, sequer, uma posição
desejável, dado que elimina o movimento, e o debate interno que expressa as
contradições sociais e visões de mundo que não podem ou não devem ser
camufladas no seio da atividade científica (SILVA, 2006, p. 83).

Tal postura proporciona uma convivência com o contraditório, na medida em que
não cobra uma identidade definida, mas prefere pensar uma fluidez, uma indefinição
constante, uma mistura de várias identidades possíveis. A epistemologia queer poderia nos
ajudar a refutar os saberes ortodoxos em detrimento de verdades parciais, a traçar outros
caminhos teóricos e epistemológicos, sem demarcação de fronteiras limítrofes que delimitam
até onde se pode ir ou que dividem e hierarquizam nosso campo de conhecimento.
É um posicionamento epistêmico que coloca em crise os conhecimentos habituais,
eruditos, corretos e tradicionais, o que não significa abandonar por completo a ciência, mas
problematizar seu caráter tradicional, positivista e hegemônico. Por um caminho
diametralmente oposto, um saber que parte da postura epistemológica queer deseja estranhar,
desconfiar do conhecimento, desconcertar, fazer outras perguntas “querem provocar um jeito
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novo de conhecer e também pretendem apontar outros alvos de conhecimento” (LOURO,
2013a, p. 61).
A epistemologia queer pode proporcionar à Educação Física uma reconfiguração do
conhecimento sobre o corpo com novas problemáticas, novos sentidos, sem a necessidade do
estabelecimento de uma identidade única para a área, proporcionando experiências outras,
novas e desafiantes a partir dos corpos e sexualidades queer. Enquanto uma nova perspectiva
para o conhecimento, tal episteme pode auxiliar a Educação Física a concretizar o trânsito
entre a diversidade de saberes que a compõem, mas que se encontram polarizados em
domínios do não contato. Ao proporcionar o diálogo entre os diferentes pensamentos e
saberes, pode ajudar a inaugurar uma nova postura de racionalidade para o campo, com novas
paisagens e desafios, alargando os horizontes do conhecimento.
Aproximá-la da Educação Física significa apostar em uma postura curiosa constante,
em um olhar sempre perturbador, questionador, crítico e reflexivo, significa um esforço
epistemológico de suspeitar das hegemonias, de desnaturalizar o que parece evidente e
tencionar os polos das ciências biológicas e das ciências humanas, construindo pontes e
desmoronando muros e fronteiras. Uma postura como essa “[...] permite compreender a
insuficiência de todo saber humano dado a finitude que lhe é constitutiva” (REZER, 2013, p.
245).
O conhecimento queer alarga os cenários epistemológicos, nos dá o direito à dúvida
e aos questionamentos. Elegê-lo como atitude para com o conhecimento da Educação Física,
significa eleger o inacabamento, o estranhamento, a abertura à novas significações e
horizontes de sentido a partir do corpo e da sexualidade como guias norteadores do
conhecimento. Significa também e, principalmente, fazer pensar sobre a sexualidade em um
campo do conhecimento no qual sua discussão não está consolidada e se faz de forma
embrionária e reducionista.
Pensar queer, é legitimar um conhecimento vindo da subalternidade e reconhecer o
constante movimento e trânsito nos processos de conhecer. Trata-se de uma postura de
pensamento questionadora, sem respostas prontas ou definitivas que parafraseando Galak
(2013), ao falar sobre seus intentos a respeito de uma produção de conhecimento na Educação
Física, afirma que essa não deve almejar:
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Nem verdades universais nem falsidades incondicionais, nem verdades
absolutas nem identidades únicas, nem verdades ecléticas nem identidades
esquizofrênicas. Verdades e identidades da Educação Física que se pensem
criticamente, cotidianamente, coletivamente (GALAK, 2013, p. 214).

Pensar o conhecimento, e em especial o do corpo, na Educação Física sob o pilar de
uma epistemologia queer preconiza pensar os corpos e sexualidades como possuidores da
força do espanto, da curiosidade, como riqueza produtiva para o conhecimento, abarcando
novos horizontes sensíveis para a experiência do conhecer. Significa explorar a diversidade de
perspectivas epistemológicas da Educação Física e “[...] pensar os saberes do corpo na ordem
da diversidade e da diferença, rompendo com o projeto positivista que o constitui como
objeto” (SILVA, 2006, p. 85-86). Significa ainda afirmar a presença de um corpo criativo e
questionador no âmbito do conhecimento científico, reconhecendo uma outra concepção de
produção de verdades não hegemônicas a partir da pluralidade e da impossibilidade do
estabelecimento de uma verdade no singular.
Ao apostarmos em outras paisagens epistêmicas para o conhecimento da Educação
Física e na necessidade de ousar outros caminhos e rotas, elegemos uma epistemologia queer
como guia para novos direcionamentos do conhecimento e da compreensão do mesmo.
Pensando-o como dimensão que se metamorfoseia assim como os corpos e as sexualidades
queer, e que transita entre as diversas áreas, que mistura e que faz emergir dessa mixagem
novos arranjos para além dos dualismos das perspectivas ou frentes de pesquisa que hoje
caracterizam a Educação Física, e que a dicotomizam em biológica ou cultural.
A epistemologia queer nos coloca em contato com outra perspectiva e outra atitude
de conhecer pautada na transgressão e contestação dos modelos canônicos e ortodoxos, ela
realiza uma crítica contra uma organização do conhecimento pautada na divisão hetero/homo
(LOURO, 2013a), crítica essa que pode se estender a outras oposições, nos ajudando, por
exemplo, a ultrapassar outras dicotomias e reducionismos presentes na organização do
conhecimento da Educação Física.
Talvez a grande reviravolta da epistemologia queer seja nos fazer pensar, ao
desestabilizar certezas e mostrar outras formas e rotas de conhecer. Pensar queer “[..] supõe
um movimento de abandono das regras da prudência, da ordem, da sensatez. Isso implica
perturbar a familiaridade do pensamento e pensar fora da lógica segura” (LOURO, 2013a, p.
74). É por esse caminho do abandono da ordem e das regras de prudência que apostamos
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enquanto conduta para a Educação Física, questionando e desestabilizando os tabus e a
rigidez sobre o corpo e a experiência sexual, afastando-se do absolutismo e das objetificações
e aproximando-se da provisoriedade e da metamorfose do corpo, do conhecimento e da
verdade.
Nóbrega (2009), aponta que a Educação Física deverá ultrapassar a tradição
mecanicista que marcou o pensamento e ação na área, a partir do resgate da linguagem
sensível do corpo e do movimento. Esse resgate é urgente ao considerarmos o panorama
racionalizador do corpo humano. Nessa direção, a epsitemologia queer pode acionar outras
formas de refletir e viver o corpo na Educação Física, um corpo que foi e é, por muitos
momentos interditado, como nos confirma Nóbrega (2015):

O discurso que se elabora do corpo é um discurso de corpo liberado, solto,
antidisciplinar. Porém, a sociedade é disciplinar em relação ao corpo. Desse
modo, ora o nosso corpo é aprisionado, ora é liberado. Convivemos com ele
todos os momentos de nossas vidas e ainda não compreendemos sua
linguagem. Ele nos fala, mas não ouvimos, não compreendemos.
Aprisionados à tradição dualista, não nos percebemos como seres corporais
(NÓBREGA, 2015, p. 25).

De fato, as interdições sobre o corpo se revelam das mais diversas formas e abarcam
as questões e ações da Educação Física no que concerne aos padrões de movimento, de
gênero, de sexualidade, de afeto e de beleza que se deve expressar. Em oposição a esse
disciplinamento do corpo fortemente marcado em nossa área, a possibilidade de pensar a
experiência queer sob uma perspectiva epistemológica e sensível, surge enquanto outra
abordagem sobre o corpo que passa a ser entendido para além de uma maquinaria biológica,
anatômica e energética, mas como sede de nossa história, dos nossos sentidos, sentimentos,
angústias e desejos, atentando, assim, para uma escuta sensível do corpo.
A Epistemologia queer pode ajudar a trazer a discussão sobre a sexualidade na
Educação Física enquanto parte de nossa experiência corporal e existencial. Algo que está
para além da realização de atos genitais, mas que engloba uma forma erótica, no sentido do
desejo e do afeto, de estar no mundo: “A percepção erótica permitirá falar de uma
significação distinta da significação racionalista; uma forma de compreensão da relação
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corpo-mundo não da ordem do eu penso, à maneira do cogito cartesiano, mas do eu vivo, eu
sinto, eu amo (NÓBREGA, 2007, p. 92).
Tal compreensão parte de uma lógica sensível, da afetividade, da interação entre os
corpos, e de produção de conhecimento sobre o corpo sexuado a partir da estesia, das
sensações, dos afetos:

[...] alinhando-se a uma outra compreensão do corpo, cuja espessura se
encontra na história, na intersubjetividade e configura sentidos na linguagem
escrita, na fala que se faz gesto, na sexualidade, na percepção erótica, no
desejo, nas dimensões afetivas e políticas da existência. Essas dimensões
configuram a estesia do corpo em sua comunicação sensível (NÓBREGA,
2007, p. 89).

Nessa relação entre corpo, estesia e epistemologia, as existências queer e suas
respectivas experiências de sexualidade podem auxiliar a recolocar a produção do
conhecimento sobre o corpo no solo sensível. Corpos que desvelam sentidos pelos gestos,
pelas expressões, afetos, ou seja, pela estesia do corpo. Existências que não seguem um
caminho linear, se perdem ao longo dos trajetos, dos deslocamentos e encontram outras rotas
e levam a Educação Física a ampliar também suas rotas na tentativa de compreender essa
pluralidade de sensações.
Os corpos queer vão construindo um conhecimento a partir de suas histórias e
experiências vividas, um conhecimento pautado na estesia, no gesto, na criação, enfim na
linguagem sensível. Podendo, assim, ampliar o campo do conhecimento advindo do corpo
para além dos saberes já legitimados. A Educação Física deve valorizar tais existências como
potências de conhecimento para a área, existências criativas, sensíveis, estéticas, sexuadas,
subversivas, marcadas pelo desejo e acima de tudo, experiências humanas.
Vivemos em uma sociedade que tenta negar o corpo, disciplinar os afetos, os desejos,
as sexualidades, um mundo pautado na contenção da expressão da afetividade, no qual a força
perturbadora do queer pode ajudar a escancarar a realidade do corpo. Nesse sentido,
atentamos para a compreensão de um corpo queer, pensado sob a luz de Merleau-Ponty, que
se configura enquanto corpo vivo, atravessado pela sexualidade e pelo desejo, corpo da
expressão, corpo que se lança ao mundo e que se recria. Um corpo que reconhece a
sexualidade como dimensão de nós mesmos que não pode ser separada do corpo e da
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existência. Nosso corpo não é uma simples máquina bioenergética, é expressão de afeto,
desejos, sentimentos.
A partir dessas compreensões, a racionalidade sensível aparece enquanto
possibilidade de acessar esse corpo na Educação Física, de forma que o resgate deste e de sua
experiência da sexualidade parecem se configurar como um dos principais desafios da área no
contexto atual. Uma racionalidade que permita a descoberta das possibilidades do corpo, pode
permitir efetivamente o seu sentir, atentar para suas percepções, reabilitar a sensibilidade,
descobrir ou redescobrir sensações e possibilidades corpóreas inúmeras para vivência do
desejo.
Tais princípios de racionalidade podem desestabilizar a prevalência de um corpo
puramente anátomo-fisiológico que é tradição na área, bem como problematizar sua
objetivação numa perspectiva biomecânica em detrimento de corpos que são espetáculos
expressivos, corpos que sentem e que experimentam o mundo através de sua sexualidade,
como os corpos queer aqui estudados, que fazem circular afetos.
Estamos a defender uma organização do conhecimento que para além de questionar
os binarismos de gênero, de ensinar as diferenças anatômicas e biológicas entre machos e
fêmeas, proporcione um conhecimento sobre a sexualidade, discuta a questão do respeito às
diferenças, desenvolva um saber sobre o corpo a partir das existências queer e de seu sentir.
Reabilitando, assim, o corpo sensível, atentando para as experiências vividas e possibilitando
outras vivências que mobilizem a sexualidade no tocante a afetividade com o outro, ao toque
e ao contato.
É preciso atentar que estamos entendendo a sexualidade a partir de Merleau-Ponty
como dimensão ligada à existência do corpo, ao desejo e como coextensiva à vida, e não
como aspecto reduzido à anatomia ou aos automatismos. A sexualidade, nesses termos,
engloba toda uma relação afetiva consigo e com o outro, abarcando o se perceber, a
intencionalidade, os contatos, o sentir e o tocar. E que, portanto, pode ser conhecida, acessada
e ampliada na Educação Física.
Reafirmando a necessidade de mobilização dessas questões afetivas do corpo na
Educação Física, temos que este, como vimos nos capítulos anteriores, é transversalizado pelo
desejo e pela experiência da sexualidade, que não podem ser separados ou esquecidos, por
serem dimensões que se encontram atreladas ontologicamente à existência corporal no
mundo.
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Balizada em Merleau-Ponty, Nóbrega (2015) aponta que é preciso reintegrar a
sexualidade ao conjunto das experiências afetivas e existenciais. O corpo está repleto de
sentidos afetivos e que precisamos reestabelecer nossa relação e nossa ligação com essas
questões e com os outros, considerando a sexualidade como forma de afeto, de afetar-se e de
ser afetado pelo mundo e pelos outros, reconvocando a estesia. Tendo também consciência da
sexualidade como uma dimensão que está para além do aspecto reprodutivo ou algo que se
administra e se controla, quando, na verdade, a sexualidade é algo que se vive.
Enxergamos, assim, outros horizontes para acessar esse conhecimento dos corpos e
sexualidades queer na Educação Física, proporcionando a descoberta desse corpo expressivo,
criativo, afetivo, sensível a si e aos outros. Ao se configurar enquanto possibilidade de
reflexão essa racionalidade confronta experiências corporais da afetividade, fazer pensar sobre
a sexualidade, mobilizando a discussão no interior da área.
A epistemologia queer pode fazer vibrar o corpo, produzir conhecimentos que
reconheçam a sexualidade e a afetividade como parte constituinte da vida, da existência
corporal. Visualizamos a partir das considerações aqui realizadas que a epistemologia queer
aliada ao pensamento de Merleau-Ponty pode promover uma racionalidade que abarque o
corpo, a sexualidade, o desejo, o sentir, a linguagem expressiva e criativa. A experiência
epistemológica queer, ao colocar os corpos e sexualidades no centro da experiência do
conhecer pode se aproximar de uma racionalidade pautada na estesia.
As âncoras epistêmicas aqui estudadas, parafraseando Nóbrega (2007, p. 94)
“convida-nos a pensar e a viver a partir de outras referências, privilegiando o heterogêneo, a
diversidade, a expressão e a criação”. O olhar da Educação Física para o heterogêneo, para
formas estranhas de sentir e viver, como na experiência dos corpos e sexualidades queer, pode
provocar perturbações epistemológicas e chamar atenção para uma racionalidade pautada no
corpo e no sentir.

Uma atividade epistêmica que considere novas formas de ser e de

conhecer. A epistemologia queer pautada na possibilidade da estesia como conhecimento
rejeita a racionalidade instrumental, englobando experiências que contemplam o contato com
o outro, a sensibilidade e o afeto, podendo despertar outros e novos sentidos e significados
emergidos do corpo.
As posturas epistêmicas aqui colocadas esboçam o pressuposto fundamental da
articulação entre Merleau-Ponty e a teoria queer, a saber: a dinâmica do inacabamento, uma
vez que os corpos queer são corpos sempre em trânsito, inacabados, estando sempre em vias
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de se fazer, assim como o conhecimento. Ao estrearem novas formas de ser homem e mulher,
de habitar o mundo e de se relacionar com ele, esses corpos podem arquitetar novos olhares
sensíveis para o conhecimento, inaugurando novas formas de pensar a sexualidade e,
principalmente, o corpo como ser sexuado.
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TRAVESSIAS FINAIS

“Na viagem que empreendem ao longo da vida,
alguns sujeitos deixam-se tocar profundamente
pelas possibilidades de toda ordem que o
caminho oferece. Entregam-se aos momentos de
‘epifania’.
Saboreiam
imensamente
o
inesperado, as sensações e as imagens, os
encontros e os conflitos [...]”(Louro, um corpo
estranho, 2013, p. 23).
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Será que viagens possuem um ponto de chegada, um destino a alcançar? Será que as
travessias, trajetos e deslocamentos possuem um fim ou carregam sempre consigo outras
possibilidades de partidas e recomeços? Louro (2013a) ao se utilizar da metáfora da viagem
para refletir sobre as transformações do corpo queer afirma categoricamente que “Não há um
lugar de chegar, não há destino pré-fixado, o que interessa é o movimento e as mudanças que
se dão ao longo do trajeto” (LOURO, 2013a, p.13). As alterações, conflitos, encontros e
desencontros durante os itinerários inauguram outros caminhos, outras rotas a traçar, a
desbravar, a descobrir, trata-se de um movimento que contém sempre o desafio de novas
trilhas, de atalhos que se formam, pontes e horizontes que se abrem a cada novo trajeto.
Mas antes de enveredar por outros caminhos, é chegada a hora de refletirmos sobre o
início da viagem, sobre os deslocamentos realizados, sobre os trajetos percorridos, sobre o
que encontramos ao longo deles e o que confrontamos, bem como a respeito de seu suposto
fim ou recomeço. Viajamos por muitos lugares, desbravamos territórios, cruzamos fronteiras
teóricas, do conhecimento, do corpo e da sexualidade, e a cada ilusória chegada novas
questões emergiram e outros pontos de partida se desenharam.
Foram muitos os deslocamentos realizados durante a tessitura desta pesquisa,
deslocamentos temporais, espaciais, intelectuais, pessoais, geográficos e existenciais. E
mesmo sem poder gozar de chegarmos à um ponto final, podemos usufruir das
transformações provocadas pelos caminhos, pelos trajetos e pelas rotas que foram traçadas e
que se multiplicam em novas possibilidades e direções. As viagens, o ultrapassar de fronteiras
reais e metafóricas nos transformam, já não se pode ser o mesmo, a cada nova rota deixamos
um pouco de nós, levamos um pouco dos caminhos. Ao nos deslocarmos, perturbamos a
seguridade de um único rumo a seguir, misturamos trilhos, nos perdemos nas estradas, o que
nos possibilita a descoberta de novos desvios.
Ao pensar nesses deslocamentos, em seus inicios e nos trajetos das viagens que
percorri, percebo que sempre tive prazer em estudar e pesquisar aquilo que me perturba e me
fascina. Contudo, não sei de onde vem meu encantamento por esses corpos que se travestem,
que performatizam e expressam diferentes formas de ser. Recordo-me da experiência estética
inesquecível que marcou meu corpo ao assistir pela primeira vez A pele que habito (2011) no
ano de 2012. Um arrebatamento que me levou a refletir a narrativa durante praticamente uma
semana, as imagens fílmicas não saiam da minha cabeça. Esses corpos me afetam, me
provocam, me deslocam. Não consigo explicar os efeitos que eles causam em mim, seria
tentar traduzir aquilo que “se enreda nas raízes mesmas do ser, na fonte inapalpável das
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sensações” como escreve Cézanne citado por Merleau-Ponty na abertura do texto O olho e o
espírito (2013).
Ao apreciar os corpos queer em Almodóvar, me deslumbrei com cada criação
gestual, cada detalhe expressivo, cada mínima metamorfose do corpo dos personagens que me
soam de uma beleza incrível. Talvez seja essa capacidade e liberdade de poder ser o que se
deseja, de criar e expressar a vida particular, que os fazem existências únicas, que tenha me
deslocado e me impulsionado para a viagens aqui realizadas. Foi com os olhares, lágrimas e
sorrisos desses personagens que aprendi o significado da estesia, eles passaram a me
frequentar, a de alguma forma fazer parte de mim, não digo de uma forma visível aos olhos,
falo em formas de encarar a existência de uma maneira mais performativa, desfazendo-se de
muitas amarras e tentando ser aquilo que se é sem censuras.
Ao longo deste percurso, algumas experiências foram condição imprescindível para
pensar sobre o corpo e a sexualidade, para um melhor conhecimento de si a partir do outro
que me é estranho, que me amedronta e me arrebata. Destaco nessas trilhas do caminho,
minha experiência de vivência da disciplina consciência corporal como aluna no segundo
semestre de 2013 quando estava finalizando minha graduação em Educação Física na UFRN.
Ressalto também minha experiência novamente com essa disciplina através da docência
assistida, quando já estava no mestrado, e que me permitiu acompanhar as atividades,
observar aspectos relacionados aos corpos que ali estavam, aprender mais sobre mim, sobre os
outros e sobre o afeto que nos liga.
Ao escolher cursar a disciplina consciência corporal no final da graduação, lembrome que não fazia ideia ou dimensão das transformações que a mesma poderia causar na minha
experiência enquanto corpo que se reconhece no mundo. Meu corpo foi criado para não se
expressar, um corpo repleto de couraças e amarras de alguém que tem vergonha de mostrá-lo
a si mesmo e aos outros por se achar estranho. Um corpo contido, tenso, que preferia
esconder-se a reconhecer-se enquanto existência singular no mundo. Talvez por isso os corpos
queer me causem tanta fascinação, por serem pura expressão do ser.
Recordo-me de uma atividade passada ainda na primeira unidade, na qual professora
Petrucia solicitou que escrevêssemos uma carta ao nosso corpo, à nós mesmos. Lembro-me
que eu falava sobre os tempos de travessias, uma espécie de presságio do que estava por vir,
parecia que só a partir daquele momento eu havia compreendido que não existia distinção
entre meu eu e o meu corpo que, por sua vez, eu não tinha consciência ou não queria habitar.
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Escrever aquela carta a mim mesma, foi compreender minha história, foi ao mesmo tempo
uma dor e uma libertação, foi, de fato, uma travessia. Uma riqueza de sentimentos e sensações
se misturavam e começavam a me mostrar a imensa beleza de ser corpo e de estar no mundo
com os outros.
Para além da escritura dessa carta, de falar a mim mesmo coisas que não ousava
antes pronunciar, vivi grandes desafios de movimentos, expressões de sentimentos, sensações,
afetos e emoções durante a disciplina a partir da vivência de diversas técnicas de
sensibilização corporal. Não foi uma experiência fácil. Desfazer-se das amarras exige
coragem e tempo, faz parte de um processo inconcluso de conhecimento, percepção e
expressão de si.
No semestre seguinte, ao experienciar acompanhar a disciplina através da docência
assistida, consegui perceber que amarras e tensões não eram exclusividades minhas. Observei
que grande parte dos alunos possuíam dificuldades de expressão de si, de criar e realizar
gestos que não se reduzem à pura mecânica de músculos e articulações, mas que carregam
sentidos, significados, histórias, afetos, dores, interdições e prazeres. Observei também
receios de demonstração de afetos, medo de tocar o outro, de vivenciar essas experiências que
fazem parte da sexualidade humana, ou seja, dessa forma de existir no mundo com o outro.
Contudo, foi perceptível, ao longo da disciplina, mudanças em relação à percepção e a
expressão do corpo desses alunos através de uma ampliação visível dessas formas de
expressão.
Ao caminhar para o final do semestre, lembro-me de ministrar uma aula marcante
sobre o corpo e a sexualidade acionando o filme de Almodóvar A pele que habito (2011), que
compõem esse estudo. Após assistirmos a película comecei a conversar com a turma sobre
suas percepções sobre a mesma, relacionando-a com as questões da sexualidade. Nesse
instante, uma pergunta despontou de uma aluna do curso de Educação Física, um
questionamento que me marcou e tornou-se inesquecível. Ela perguntou se eu não achava
ousadia passar um filme daquele para uma turma de graduação em Educação Física. A partir
desse momento, entendi efetivamente a importância de mobilizar esses conhecimentos dentro
desse campo marcado, por vezes, por um medo de ousar e pela normalização. Me parece que
neste instante o significado do queer passou realmente a fazer sentido enquanto postura
ousada e subversiva de corpo, da expressão, de conhecimento e de sexualidade, que perturba e
contrasta com um panorama rígido do que é permitido ou não tratar na Educação Física. A

186

partir desse momento, construir este trabalho consistia em um dever que eu tinha para comigo
e para com a Educação Física.
A partir dessas experiências, desses deslocamentos iniciais impulsionadores da
pesquisa realizada, aponto a consciência corporal como uma prática, uma experiência
corporal, um outro vetor que pode mobilizar o corpo próprio, estesiológico e a afetividade,
que pode fazer pensar sobre a sexualidade, sobre os corpos e desejos a partir de uma postura
queer na Educação Física. Todos deveriam em algum momento da vida terem a possibilidade
de um encontro verdadeiro consigo mesmo, de descobrir os enredos das raízes do seu ser e de
se fazer, de fato, presença viva e única ao habitar o mundo.
Ao continuarmos os deslocamentos dos quais essa pesquisa é feita, nos reportamos
especificamente ao processo de articulação e diálogo entre a teoria queer e Merleau-Ponty
objetivo principal deste escrito. Salientamos que durante esses dois últimos anos viajamos por
um mundo novo, pouco explorado, encontramos distanciamentos e aproximações, nos
deparamos com menos respostas e mais questões, afinal estamos a dialogar sobre a existência
e sobre o corpo.
Em um primeiro momento ouvimos a teoria queer, pensamos esses corpos e
existências “estranhas” a partir do seu olhar e dos personagens de Almodóvar. Encontramos
reflexões sobre esses corpos “esquisitos”, que se fabricam e se refazem, corpos
metamorfoseados, transformados e performáticos que sob a luz das postulações de Butler tem
seu poder de criação pouco evidenciado. O corpo da teoria queer encontra-se na fronteira
entre a subversão e a reprodução das normas de gênero, recortado pelos discursos e por uma
linguagem performativa e pode, por vezes, reforçar as normas e binarismos que desejara
implodir.
Após interrogar o queer, nos enveredamos então pelos itinerários da filosofia do
corpo de Merleau-Ponty objetivando encontrar novos olhares para essas existências corporais.
O filósofo distancia-se de postulações sobre o corpo da teoria queer marcadas pelo discurso e
pelo poder. Para Nóbrega (2015a, p. 47) trata-se de “Uma filosofia que inaugura um modo
performativo em sua linguagem expressiva cuja fonte é o corpo em movimento, o esquema
corporal, o quiasma corpo e mundo, a intercorporeidade e a estesiologia”.
O conceito de expressão em Merleau-Ponty, de uma linguagem que emana do corpo,
evidencia a capacidade do humano em criar um modo singular de se fazer corpo que vive no
mundo. A linguagem não se encontra somente sitiada pelos discursos, são sentidos expressos
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pelo corpo, por seus gestos e palavras, revelação de significados múltiplos que nele residem,
diferenciando-se da teoria queer que não atenta para essa linguagem expressiva e criativa do
corpo.
Para Nóbrega (2015a) o conceito de expressão em Merleau-Ponty traduz essa
capacidade de invenção e criação do corpo, monta uma espécie de coreografia que inaugura
sempre outras formas de ser, expressar e comunicar para além do estabelecido e instaurado. E
para além de criar e se metamorfosear, o corpo em Merleau-Ponty também é capaz de sentir,
trata-se de um organismo atravessado pela cultura, pela biologia, pela natureza, pelo poder e
pelo discurso, sendo, contudo, transversalizado pela estesiologia, pelas sensações e pelo sentir
que atribuem inúmeros sentidos à existência corporal.
Encontramos aqui mais um distanciamento com relação ao conceito de corpo na
teoria queer que prega a existência de um corpo que se faz dentro da cultura, e embora seja
capaz de subverter, está sempre perpassado pelo poder normativo. Para a teoria queer o corpo
não existe fora da cultura. Merleau-Ponty, por sua vez, implode as dicotomias entre corpo,
natureza e cultura de forma que nada no homem é completamente fabricado ou totalmente
natural, atestando também a esfera criativa, expressiva e sensitiva do corpo.
Os corpos queer pensados a partir de sua capacidade expressiva e da estesiologia não
se limitam apenas a reproduzir ou reiterar normas de gêneros ou a parodiá-los por meio da
performatividade, mas nos fornecem outros significados para a experiência do corpo pela
metamorfose e pela inventividade dos gestos e da expressão. A partir desses novos olhares,
torna-se possível inaugurar outras significações para o conhecimento sobre o corpo na
Educação Física, colocando em pauta o corpo diferente, estranho, modificado, performático e
todas essas características que englobam a experiência do corpo queer e de sua sexualidade.
O corpo queer a partir dos conceitos de Merleau-Ponty consiste em uma abordagem
que aponta novos caminhos para refletir sobre esses corpos que se transformam na
contingência do mundo e de sua experiência em detrimento do corpo estático e disciplinado
historicamente presente na área. A substituição de um corpo homogeneizado e obediente por
um corpo subversivo, diferente, alegórico, criativo e representativo de novas formas de ser
pode contribuir para pensar o seu conhecimento e tratamento em nosso campo.
A partir das existências queer de Almodóvar e guiados pelos conceitos de corpopróprio, corpo obra de arte, estesiologia, expressão e linguagem em Merleau-Ponty foi
possível ampliar as reflexões sobre esses corpos, que habitam o mundo e se materializam não
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somente pelo discurso, como postula Judith Butler, mas pela constante e inacabada
capacidade de criar e performatizar seu modo de estar, corpos que sentem, vivem, se recriam
e, acima de tudo, corpos que são sexuados.
No segundo trajeto realizado neste escrito, adentramos nas veredas da experiência da
sexualidade, interrogando, inicialmente, essa dimensão a partir dos estudos de gênero e
postulações queer. Encontramos a sexualidade enquanto dimensão forjada na cultura, um
constructo sócio-histórico influenciado pelos discursos e pelos efeitos do poder. Ao
mudarmos o itinerário e caminharmos pelos escritos de Merleau-Ponty, encontramos
distanciamentos com relação ao pensamento queer tendo em vista que nos deparamos com a
afirmativa de que o corpo é um ser sexuado o que faz da sexualidade uma dimensão que se dá
no corpo e que está atrelada irremediavelmente à existência.
Embora existam aproximações referentes ao conceito de sexualidade em ambas as
âncoras teóricas deste estudo no sentido de que as duas refutam uma ideia de sexualidade
atrelada ao domínio puramente biológico ou anatômico do corpo ou ainda relacionada à
alguma essência ou automatismo natural, a teoria queer caminha por uma trilha da
sexualidade enquanto dimensão política, história e culturalmente construída. Merleau-Ponty,
diferentemente, ao romper com todas dicotomias, atesta a osmose entre sexualidade e
existência, tratando-se de uma experiência primordialmente corpórea.
Nessa direção, quando nos reportamos ao conhecimento sobre o corpo na Educação
Física, percebemos que, por vezes, o conhecimento da sexualidade é esquecido, negligenciado
ou interdito, uma espécie de saber subalterno ou não oficial, perigoso e de difícil tratamento
quanto se tematiza o corpo nas diversas ambiências da área. Contudo, se o corpo é sexuado,
quando se trata de uma dimensão é estritamente necessário que se trate da outra tendo em
vista sua inseparabilidade de ordem ontológica.
A Educação Física, seja enquanto prática social ou enquanto campo epistemológico
precisa atentar para a experiência da sexualidade imbricada na existência do corpo que se
move, sente e vive. Nessa direção, Merleau-Ponty pode auxiliar com algumas pistas em
direção a uma nova abordagem sobre a sexualidade, que para além de um constructo
influenciado cultural e historicamente, refere-se às formas dos corpos habitarem o mundo, se
relacionarem com ele, com os outros e consigo mesmo numa dialética do encontro, do afeto e
do desejo.
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A sexualidade, nesses termos merleaupontyanos e diferenciando-se da teoria queer,
relaciona-se com a abertura, o prolongamento e a expressão do corpo no tempo, no espaço e
no outro. E enquanto experiência corporal contingente, refuta as classificações e
categorizações presentes nos estudos de gênero e que também são criticadas pela teoria queer
que postula uma identidade sexual mais fluída e sem fixações ao longo da vida.
Embora ambos os pensamentos principais deste estudo se assemelhem nesse quesito
da contingência, Merleau-Ponty amplia o conceito de sexualidade ao reintegrá-la ao conjunto
de experiências humanas através de um pensamento que mobiliza os afetos, as sensações, o
sentir e o sensível, sem cisões entre natureza, cultura e biologia. Suas postulações atribuem,
ampliam e abrem horizontes outros de sentidos e significados para a experiência sexual para
além de um simples automatismo corporal, orientação unívoca do desejo ou concretização de
um ato genital.
O corpo sexuado, em Merleau-Ponty, é uma fonte de experimentação, de relação e de
sensação possível a partir do conceito do corpo como carne e do corpo estesiológico,
postulações que refutam as dicotomias clássicas e que se realizam no domínio da libido, do
eros, do desejo, das sensações e dos sentidos. Tais experimentações e seus sentidos são
tecidos, carregados e recriados pelo movimento da existência e pelo seu compartilhamento
com o mundo e com os outros. O desejo, enraizador e animador carnal para outrem,
proporciona relações, metamorfoses, afetos e faz da noção de intercorporeidade, um conceito
representativo para se pensar a sexualidade em Merleau-Ponty enquanto experiência da
afetividade e da dialética entre corpo e mundo e entre os corpos. Tais perspectivas de se
pensar a sexualidade atrelada à experiência do outro, ao contato com ele e com o mundo não
se fazem presentes no pensamento queer.
Merleau-Ponty postula uma compreensão do corpo como uma estrutura erótica,
constituída pelo desejo enquanto dimensão ontológica e da sexualidade como partícipe do
circuito existencial do corpo. Trata-se de um enraizamento carnal para outrem de forma que a
sexualidade, enquanto projeção de sua maneira de ser no mundo humano, está imbricada de
modo indiviso e contingente com os outros corpos. Nessa perspectiva as sexualidades queer
criam e alegorizam outras formas de habitação do mundo, inauguram experiências
contingentes no circuito espaço-temporal, ampliando o escopo do conceito de sexualidade
ligada ao político, ao cultural e ao social presentes fortemente no horizonte teórico queer.
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O diálogo realizado entre a teoria queer e Merleau-Ponty nos forneceu novos olhares
sobre a experiência do corpo e da sexualidade, dimensões carregadas de vestígios humanos e
que não podem ser deslocadas, interditadas ou esquecidas na nossa experiência no mundo.
Falamos sobre experiências de corpos e sexualidades “estranhas” que devem ser incorporadas
e problematizadas no conhecimento da Educação Física para que possamos olhar para o corpo
como ser sexuado, criativo e afetivo, desenvolvendo tais conhecimentos em nossa área. A
partir do diálogo reconhecemos outras experiências de ser no mundo bem como outras
possibilidades de leitura para a existência queer por meio de aproximações, distanciamentos e
ampliações das noções de corpo e sexualidade reverberadas a partir da leitura e discussão de
Merleau-Ponty.
Nesse sentido, apontamos que essa conversação teórica também nos ofereceu pistas
para refletir sobre as reverberações epistemológicas para área a partir de um conhecimento
queer, pautado na estesia e no sensível enquanto marcos de uma nova racionalidade. Fomos,
durante os trajetos e em especial no terceiro, provocados por perturbações epistemológicas
advindas de nossos dois interlocutores principais que transitam pela contingência e pelo
inacabamento do conhecimento.
Destacamos a complexidade epistêmica de ambos que desestabilizam as formas
convencionais, tidas como legítimas e hegemônicas de conhecer, adicionando a esse
movimento a dúvida, os saberes subalternos, os saberes do corpo, o sentir e a estesia enquanto
partícipes dos processos de conhecer. Percebemos ainda que há na epistemologia queer um
campo de possibilidades para se pensar a produção do conhecimento e os saberes da
Educação Física, no sentido de sempre preocupar-se em formular outras questões e de
problematizar, subverter e pluralizar as formas de produção do conhecimento, potencializando
o trânsito entre os saberes. Tal epistemologia se aproxima das considerações de MerleauPonty sobre o conhecimento na medida em que postulam seu inacabamento e refutam a
possibilidade de uma verdade absoluta ou unívoca.
Ao transitarmos entre os conceitos da teoria queer e de Merleau-Ponty, tentamos
balançar o conhecimento sobre o corpo e sobre a sexualidade na Educação Física e refletir
sobre a configuração epistêmica da área. O conhecimento traçado por ambos movimenta
conceitos filosóficos, de ciência, de corpo, de sexualidade, de linguagem e podem contribuir
para ampliar as abordagens vigentes e os nossos olhares para tais experiências de contingência
e significância no mundo.

191

Os trajetos aqui atravessados fizeram pulsar o corpo e a sexualidade a partir de
saberes sensíveis e de uma racionalidade que faz vibrar, coloca em movimento e perturba os
saberes instituídos sobre tais dimensões, abrindo espaço para a dúvida, para os corpos
transformados, para o inacabamento da existência. Salientamos o inacabamento como
pressuposto fundamental da articulação ente Merleau-Ponty e a teoria queer, tendo em vista
sua presença em ambos os territórios teóricos e cuja dinâmica nos faz pensar na possibilidade
de corpos, sexualidades e conhecimentos sempre em trânsito, em vias de se fazer.
Ao nos aproximarmos do final de uma travessia, percebemos o mundo de outra
forma depois do que encontramos pelo caminho. Visualizamos outras maneiras de expressão,
de existência, de sexualidade, de afetividade e de conhecer que reconfiguram nossos sentidos
e nos aproximam de outra postura para com as dimensões do corpo e da sexualidade, uma
postura balizada na estesia e na sua capacidade de reconvocar nosso qualificativo de
humanos. Percebemos também que as linhas aqui escritas não podem ser colocadas enquanto
definitivas ou finais tendo em vista que a viagem recomeça em cada porto. A chegada
também é um lugar de partida para novos trajetos na tentativa de aprofundar os achados
anteriores e de descobrir outras rotas no incessante movimento que acompanha o
conhecimento e a vida.
O término deste trabalho, nessa perspectiva da viagem sempre recomeçada, da
chegada enquanto espaço de partida, inaugura outras perspectivas de continuidade da
pesquisa, outras rotas a serem traçadas a nível de doutorado. Dentre esses novos trajetos
destacamos a possibilidade de aprofundamento do conceito de sexualidade em MerleauPonty, da ampliação do diálogo realizado para outros itinerários como os da linguagem, bem
como a reflexão sobre os corpos queer enquanto experiências estesiológicas e suas
reverberações estéticas e epistemológicas para o campo da Educação e da Educação Física.
Destacamos ainda enquanto achado da pesquisa a psicanálise enquanto influenciador comum
da teoria queer (na figura de Judith Butler) e de Merleau-Ponty, relação que também pode ser
tematizada e aprofundada em estudos posteriores, colocando a experiência a sexualidade
como pauta central.
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APÊNDICE A – Modelo Ficha de Análise Fílmica

Título original e em Português:
Ano e País de Produção:
Direção:
Gênero:
Duração:
Idioma:
1. Sobre a técnica cinematográfica
Argumento:
Foco narrativo:
Cenário e Figurino:
Trilha sonora/sonorização:
Fotografia e Câmera:
2. Visbilidade dos corpos queer no filme
Corpo e gênero:
Corpo e sexualidade:
Corpo e gestualidade:
Corpo queer:
3. Indicadores corporais queer
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APÊNDICE B – Ficha de Análise Fílmica

Título original e em Português: Todo sobre mi madre / Tudo sobre minha mãe
Ano e País de Produção: 1999/ Espanha
Direção: Pedro Almodóvar
Gênero: Drama
Duração: 101 minutos
Idioma: Espanhol
1. Sobre a técnica cinematográfica
Argumento – Manuela criou seu filho Esteban sozinha. Quando o menino morre aos 17 anos
ela decide ir ao encontro de seu passado e procurar Lola, a travesti que é pai do seu filho.
Durante seus deslocamentos, reencontra sua grande amiga Agrado, personagem que se
traveste e vende seu corpo nas ruas de Barcelona, bem como a freira Rosa que está grávida de
Lola e Huma Rojo, atriz que estrela “um bonde chamado desejo”, peça que marcou a vida de
Manuela indelevelmente.
Foco narrativo – objetivo na maior parte do filme. Contudo, em algumas partes a
personagem Manuela conta sua própria história, tornando a narração subjetiva.
Cenário e Figurino – O cenário é diversificado, contempla, entre outros espaços, as ruas, o
hospital, a casa de Agrado, de Manuela e de Rosa, bem como a zona de prostituição na qual
Agrado trabalha e o espaço do teatro no qual se apresenta a peça “um bonde chamado desejo”.
O figurino é marcado por roupas de tons e cores fortes que são utilizadas, principalmente por
Huma, Agrado e Lola.
Trilha sonora/sonorização – é marcada por sons instrumentais fortes, tensos, tristes e de
suspense em momentos como a morte de Esteban e o enterro da freira Rosa, no qual Lola e
Manuela se reencontram. Esses sons de tensão também estão presentes nas cenas de
deslocamento de Manuela de Barcelona à Madrid ou vice-versa, nas quais na maior parte das
vezes ela está fugindo por algum motivo.
Fotografia e Câmera – A luz é característica forte na película, seja natural ou artificial. O
ritmo das cenas varia de lento (quando Manuela corre ao ver seu filho sendo atropelado) à
rápido (quando a imagem faz referência ao deslocamento de um trem por um túnel nas cenas
de deslocamento de Manuela entre Barcelona e Madrid). O plano americano e o primeiro
plano são aspectos marcantes nas cenas que enfatizam as travestis Lola e Agrado, nos dando
suas expressões e o detalhamento de seus rostos.
2. Visibilidade dos corpos queer no filme
Corpo e gênero: Existe uma ruptura no que diz respeito aos binarismos de gênero. Lola e
Agrado se travestem das características culturalmente atreladas ao feminino, colocam próteses
de silicone nos seios e continuam a ter um pênis. Lola, mesmo se travestindo de mulher, se
autodenomina “pai” de Esteban. Os personagens misturam as características do homem e da
mulher, do masculino e do feminino.
Corpo e sexualidade: os desejos sexuais visibilizados na película são plurais e quebram os
padrões morais e sociais estabelecidos. Tem-se um casal lésbico com grande diferença de
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idade formado por Huma e Nina, bem como a personagem Lola que mesmo se ornamentando
corporalmente como uma mulher continuar a transar com mulheres. O desejo pelo pênis de
Agrado também é focalizado enquanto curiosidade para com o “estranho”.
Corpo e expressão: Agrado e Lola, personagens queer da película, são extremamente
expressivas, performatizam e criam gestos, posturas, fisionomias e formas de andar atrelados
ao feminino. Expressam desejos, memórias, emoções e dores através dos olhares e
fisionomias, e recriam sua relação com o mundo, sua linguagem corporal e suas formas de
exprimir a partir da transformação do corpo. A expressão das existências queer em tela se
concretizam para além das frases que evidenciam suas experiências de desejo e metamorfose.
A expressão se dá também no corpo vivo que se move, cria e performatiza uma forma
singular (por ser única) e ao mesmo tempo plural (por misturar feminino e masculino) de ser e
estar no mundo.
Corpo queer: Visualizamos o corpo queer principalmente nas travestis Agrado e Lola a partir
de suas vestimentas, da utilização de maquiagem, perucas, joias, da fabricação, modificação e
metamorfose de seus corpos com a colocação de silicone e outras intervenções. As
transformações de Agrado são descritas por ela mesma e as de Lola por Manuela que a acusa
de ter o pior de um homem e o pior de uma mulher.
3. Indicadores corporais queer

Na cena Agrado conta a história da sua vida e da metamorfose de sua materialidade
corpórea a partir do silicone colocado em várias partes de seu corpo e nos fala de sua
forma autêntica de ser no mundo.
Indicadores corporais queer: Maquiagem, roupa e cabelo do universo feminino,
presença de seios e utilização de brincos. Além desses aspectos da aparência,
destacamos os gestos delicados com as mãos, a expressão performática do rosto, a voz
suave e sua linguagem verbal.
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Na cena Lola reencontra Manuela no cemitério em meio ao enterro da freira Rosa.
Indicadores corporais queer: A personagem apresenta uma maquiagem forte, lápis de
olho preto que contrasta fortemente com o verde de seus olhos, batom que se assemelha
a cor avermelhada de seus cabelos grandes. A utilização de joias, acessórios tidos como
femininos como a bolsa colocada sobre as pedras e a roupa que cobre seu corpo alto e
de arquitetura muscular volumosa nos dão a mistura e a metamorfose de seu corpo.
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APÊNDICE C – Ficha de Análise Fílmica

Título original e em Português: La mala educación / Má Educação
Ano e País de Produção: 2004/ Espanha
Direção: Pedro Almodóvar
Gênero: Drama
Duração: 105 minutos
Idioma: Espanhol
1. Sobre a técnica cinematográfica
Argumento – A trama baseia-se na história de um primeiro amor vivido por Ignácio e
Enrique que se conheceram em um colégio interno católico quando eram crianças. Os dois
foram separados por Padre Manolo que abusava sexualmente de Ignácio. Os personagens se
reencontram 20 anos depois, mas já não são mais os mesmos. Enrique é cineasta e é
procurado por Juan (irmão de Ignácio) para que possam produzir um filme baseado na história
dos dois meninos que se apaixonaram no colégio. Nessa altura, padre Manolo deixou a ordem
e passou a se chamar Berenguer enquanto Ignácio é um travesti viciado em drogas.
Foco narrativo – objetivo na maior parte do filme. Contudo, em algumas partes os
personagens relatam partes de sua própria história, tornando a narração subjetiva.
Cenário e Figurino – O colégio interno e a igreja pertencentes ao cenário são espaços
marcantes na película, locais de normatização e também de desvios de moral. Além disso,
boates e as casas dos personagens também ocupam grande parte do filme. Quanto ao figurino
tratam-se de roupas comuns do cotidiano, com exceção das personagens travestis que se
vestem de forma exuberante, com cores e maquiagens fortes, sapatos de salto alto e acessórios
do universo tradicionalmente feminino.
Trilha sonora/sonorização – É marcada por sons instrumentais fortes, tensos e tristes como
na cena de reencontro entre Padre Manolo e Zahara. Enquanto no reencontro do Senhor
Berenguer com Ignácio ouvimos batidas que parecem marteladas fortes em teclas de piano
que ecoam pelo espaço intercaladas com segundos de silêncio. Outro som marcante é o dos
grandes sapatos pretos de Zahara ao sair da igreja silenciosa e adentrar na escola religiosa. Na
cena da morte de Ignácio uma música triste, que se assemelha a anjos cantando ou nos remete
a um coral, ecoa pelo espaço até que ouvimos o barulho da queda de sua cabeça na máquina
de escrever. Quanto às músicas, destacamos duas canções de sara Montiel: Quizás, Quizás,
Quizás e Maniqui Parisien que são interpretadas pelas personagens travestis em suas
apresentações em boates com um tom performático e sensual.
Fotografia e Câmera – Percebe-se na película um jogo entre luz, sombra e penumbra. Cenas
que acontecem em espaços como a igreja ou que mostram a situação decadente de Ignácio são
marcadas por pouca luz. O plano americano e o primeiro plano são frequentes nos diálogos
entre os personagens, nos dando os detalhes de suas expressões e gestos.
2. Visibilidade dos corpos queer no filme
Corpo e gênero: As personagens Zahara e Ignácio perturbam a oposição e polarização do
masculino e do feminino, seus corpos performatizam e misturam os gêneros. Ignácio se
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traveste do feminino, coloca seios, continua a ter um pênis e a se autodenominar como
Ignácio, um nome de homem.
Corpo e sexualidade: o desejo sexual e a própria sexualidade ocupam papel crucial no filme,
e transitam entre interdição, pecado e liberdade. Os desejos se concretizam entre um padre
pedófilo e seu aluno entre os muros da escola religiosa caracterizando uma violência sexual,
se concretizam também entre os alunos, entre dois homens, entre um homem e um travesti,
mostrando diversas possibilidades de vivência da sexualidade interdita ou não. A disputa entre
proibição, interdição e a experiência do desejo e da sexualidade é tensionada quando a
personagem Zahara afirma ao padre Manolo que as pessoas mudaram e que a sociedade
valoriza muito mais a liberdade dela do que a hipocrisia dele.
Corpo e expressão: Tomamos neste aspecto a experiência do personagem Juan que
performatiza o gênero, imitando uma travesti para dar vida à personagem Zahara na película
“A visita” dirigida por Enrique. Juan aprende gestos e os recriam à sua maneira, dá vida à
uma forma de olhar, de mover a boca, as sobrancelhas e as mãos e de abrir e fechar os olhos
devagar que esbanja sensualidade e feminilidade, construindo e interpretando um modo de
expressão que dá origem à Zahara.
Corpo queer: Visualizamos o corpo queer principalmente na travesti Zahara e em Ignácio.
Ambas as personagens possuem uma anatomia e uma arquitetura corporal musculosa
referentes ao masculino e usam roupas do universo tradicional feminino como saias, vestidos
e sapatos de salto alto. Outro aspecto marcante em seus corpos diz respeito às maquiagens
fortes que chamam atenção para seus rostos. Diferentemente de Zahara, que é uma
personagem fictícia, a metamorfose de Ignácio é também física, visível na colocação de seios
que o orgulham.
3. Indicadores corporais queer

Na cena, Ignácio se apresenta ao senhor Berenguer que fica surpreso com a
metamorfose do corpo do menino que fora seu aluno no colégio católico.
Indicadores corporais queer: maquiagem forte nos olhos, uso de batom, roupa e
cabelo do universo feminino, sobrancelhas feitas e presença de seios. Esses aspectos
coexistem de forma quase imperceptível com resquícios de barba, com o desenho do
queixo e do pescoço que nos remetem ao masculino que ainda habita Ignácio. Além
desses aspectos da aparência, destacamos os gestos delicados com as mãos, visível ao
segurar o cigarro, bem como a expressão performática do rosto, a voz suave e sua
linguagem verbal. Também visualizamos uma certa postura ao andar e ao sentar que
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remetem à características tidas como femininas.

As imagens foram retiradas da cena em que Zahara vai ao encontro de padre Manolo
para chantageá-lo com o relato de abuso sexual escrito por Ignácio.
Indicadores corporais queer: Além dos signos de maquiagem, da peruca, de
acessórios como brincos e pulseiras, das roupas femininas (saia, meia calça, blusa) e
uso de salto alto, destacamos também a linguagem corporal dos gestos, posturas e
expressões. A arquitetura corporal forte e musculosa, o formato do queixo e do
pescoço da personagem contrastam com os seios, com sua postura sentada com as
pernas cruzadas segurando um cigarro que dá um tom de delicadeza e sensualidade,
nos dando uma figura queer que mistura e perturba a fixidez ou polarização
identitária.
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APÊNDICE D – Ficha de Análise Fílmica

Título original e em Português: La piel que habito / A pele que habito
Ano e País de Produção: 2011/ Espanha
Direção: Pedro Almodóvar
Gênero: Drama/Terror/Suspense
Duração: 2 horas
Idioma: Espanhol
1. Sobre a técnica cinematográfica
Argumento – O filme desenvolve- se na cidade de Toledo, na qual vive um cirurgião plástico
obcecado pela pele devido à uma tragédia ocorrida com sua esposa. Ele cria uma nova pele
resistente ao fogo e aos insetos tendo como cobaia Vera. E além de trocar sua pele é
responsável também por trocar o sexo da personagem, reconstruindo seu corpo por inteiro.
Foco narrativo – objetivo.
Cenário e Figurino – Os espaços mais marcantes e frequentes do filme referem-se à sala de
cirurgia na qual os procedimentos de metamorfose do corpo de Vera acontecem, à casa do
doutor Robert (El Cigarral) e ao quarto em que Vera vive enclausurada. Quanto ao figurino,
os personagens vestem roupas do cotidiano com cores predominantemente claras, contudo a
personagem Vera passa bastante tempo sem usar roupas tradicionais, utilizando uma espécie
de “pele” preta ou bege que cobre e protege seu corpo.
Trilha sonora/sonorização – grande parte do filme é marcado por sons instrumentais
representativos da tensão e do suspense que se estendem pela película. Essas músicas
instrumentais variam a depender das cenas, por vezes, são mais rápidas e fortes, outras vezes
lentas, intensas, baixas ou altas, tomando conta do ambiente e dando percepção de movimento
ao filme. Contudo, remetem sempre à angustia e à tensão. Tem-se também a interpretação da
música petite fleur na cena do casamento de Casilda, uma das mais importantes da película,
na qual os instrumentos de sopro de sobressaem e nos tocam com seus acordes longos e
profundos, bem como com os tons fortes.
Fotografia e Câmera – Predomina durante o filme as cores claras, principalmente o branco
do quarto de Vera e da sala de cirurgia. A maioria das cenas são bastante iluminadas, exceto
algumas como a cena de perseguição e captura de Vicente, bem como a de sua prisão em uma
espécie de sótão. Com relação à câmera, destaca-se o movimento frequente da mesma que
percorre espaços e corpos, bem como a utilização do primeiro plano em várias cenas, como
nos vários diálogos tensos entre Robert e Vera, enfatizando suas emoções e expressões à flor
da pele.
2. Visibilidade dos corpos queer no filme
Corpo e gênero: O personagem Vicente possuía uma identidade de gênero dentro dos
padrões sociais esperados para um homem. Contudo tal identidade é completamente
perturbada a partir da realização de uma vaginoplastia não consentida. Aos poucos Vicente
vai se tornando uma mulher e passa a ser chamada de Vera, mas esse processo não ocorre sem
resistência. Podemos visualizar esse processo tenso de mudança, por exemplo, quando a
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personagem resiste, após cirurgia de mudança de sexo, a usar roupas atreladas ao feminino,
rasgando-as, bem como devolvendo as maquiagens dadas por Robert.
Corpo e sexualidade: A película nos mostra a sexualidade enquanto uma dimensão complexa
de nossa existência a partir da experiência de Vicente/Vera. Os desejos da personagem
transitam, enquanto homem deseja mulheres, e, após a cirurgia de mudança de sexo, começa a
relacionar-se sexualmente com Robert até conseguir sua liberdade de volta. A continuidade de
sua vida sexual a partir desse momento é uma incógnita. A experiência do personagem nos
leva a pensar em um desejo e em uma sexualidade que não são fixos ou imutáveis, mas que
podem se deslocar ao longo da vida a partir de nossa relação com o mundo.
Corpo e expressão: Vicente ao ser transformado em Vera recria sua forma de estar no mundo
e de se relacionar com ele, inaugura uma outra forma de expressar-se, de gesticular e de
sentir. A personagem metamorfoseada em mulher começa a expressar feminilidade em seus
gestos e posturas, aprendendo e construindo novamente sua maneira de ser corpo a partir de
sua nova relação com o mundo e com os outros após a mudança de sexo.
Corpo queer: Visualizamos o corpo queer na personagem Vera que desliza entre os polos
ditos opostos do desejo, da sexualidade e do gênero. Vicente se transforma em Vera, o
homem de calça e camisa que tinha um pênis vai deslizando, transformando-se e dando lugar
à uma mulher que tem seios e vagina, que usa vestido, maquiagem e salto alto. Em grande
parte da película, os dois polos ditos opostos coexistem na experiência corporal do
personagem, quando por exemplo, ainda se reconhece como Vicente mas não possui mais o
pênis. O corpo de Vicente/Vera evidencia outras configurações possíveis para além do binário
e das oposições tidas como extremidades irremediáveis que impossibilitam as trocas, as
misturas, as mudanças, as metamorfoses e os trânsitos.
3. Indicadores corporais queer

Na cena Vera sonha com o seu passado quando ainda era Vicente.
Indicadores corporais queer: o grande indicador nesse caso refere-se à metamorfose
completa do corpo de Vicente (lado direito da imagem) em Vera. Uma metamorfose
que inclui inúmeras modificações anatômicas (como a retirada do pênis e dos pelos
da barba) e de ordem cultural, como a utilização das vestimentas e maquiagem. Para
além desses aspectos, destaca-se toda uma reformulação da linguagem do corpo, dos
gestos e de suas posturas, ou seja, a recriação do esquema corporal, de sua forma de
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ser, viver, sentir, desejar, se expressar no mundo e de se relacionar com ele.

