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Apresentação
Lore Fortes

Kelvis Leandro do Nascimento 
Rayane Dayse da Silva Oliveira

Este livro é o resultado das reflexões estabelecidas na XXI 

Semana de Humanidades, evento realizado pelo Centro de 

Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Na oportunidade, foram 

desenvolvidos três Grupos de Trabalho: Foucault: sexualidade 

e poder; Bourdieu: Campo, Habitus e Educação e Gênero(s) 

Sexualidade(s) e Cultura(s) de si: entre lutas por reconheci-

mento e práticas de liberdade. Como resultado dessas reuniões, 

surgiram trabalhos que se enquadraram em uma proposta de 

publicação em livro. Os trabalhos aqui expostos foram selecio-

nados por critério de maior adequação à proposta de divulgação 

dos trabalhos apresentados no evento.

A estrutura deste livro segue, portanto, a ordem dos 

grupos de trabalho. Dividida em três partes, a proposta é 

trazer reflexões e abordagens diversas, mas que estão reunidas 

pelo viés das discussões de gênero e sexualidade(s), relações  

e práticas sociais na educação, poder e vigilância dos corpos  

e teorias do Reconhecimento.

A primeira parte, destinada ao GT Foucault: sexualidade 

e poder, que foi proposto para propiciar a apresentação, no 

evento, de investigações que partissem das seguintes temáticas 

tratadas por Foucault: conceito de sujeito social, processos 

de subjetivação/objetivação, maquinarias do poder, história 

da sexualidade, estratégias e práticas de liberdade, crítica da 

ideologia e transgressões, biopoder e rupturas com os saberes 
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hegemônicos, práticas do cuidado de si e ética. Portanto, 

nesta primeira parte do livro, reunimos alguns trabalhos 

apresentados no GT e que abordam as discussões de Foucault 

em análises sobre o poder na sexualidade, práticas e condutas 

consideradas “normais” em detrimento de condutas dissi-

dentes, outro reverbera nas decisões ligadas à família, como o 

casamento civil, punição dos corpos e doutrinação ideológica. 

Além disso, outros artigos abordam o arcabouço teórico para 

as questões trans* como o diagnóstico de gênero produzido 

pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) que permanece patologizando as identidades trans e 

as dificuldades desses sujeitos em se inserir no mercado de 

trabalho, por preconceito ou desinformação da sociedade.

A segunda parte do livro, destinada ao GT Bourdieu: 

Campo, Habitus e Educação, oferece diversas interpretações 

baseadas nas teorias de Bourdieu. Nessa análise da educação,  

as categorias criadas pelo sociólogo são de extrema impor-

tância, Habitus, Campo, Distinção, Capital e Poder Simbólico 

estão configuradas como ferramentas principais nos estudos da 

educação no Brasil. A educação tem sido um espaço de grande 

engrenagem social, os habitus dos sujeitos é que definem como 

essa esfera é utilizada socialmente, configura um instrumento 

de disseminação e fortificação das instituições sociais. 

Portanto, esta segunda parte do livro reúne alguns temas diver-

sificados da teoria de Bourdieu: sua concepção de educação, 

sobre práticas sociais em escolas, representações sociais no 

cinema e a metodologia utilizada por Bourdieu em A Miséria 

do Mundo, além disso, uma reflexão sobre a modernidade e o 

contexto dos transplantes cardíacos. A diversidade de temas 

só reflete a grande flexibilidade e disposição de toda a imensa 

carreira teórica e acadêmica de Pierre Bourdieu.



Lore Fortes / Kelvis Leandro do Nascimento 
/ Rayane Dayse da Silva Oliveira

11

A terceira e última parte deste livro reúne alguns estudo 

apresentados no GT Gênero(s) Sexualidade(s) e Cultura(s) de si:  

entre lutas por reconhecimento e práticas de liberdade que 

teve como objetivo a realização de um espaço de diálogo 

entre pessoas preocupadas em estudar diferentes modos de 

lutas por reconhecimento nos domínios práticos das relações 

de gênero e sexualidade, assim como por investigações que 

problematizam as práticas culturais em termos de modos de 

subjetivação e de exercícios de liberdade. Buscou abarcar, 

preferencialmente, trabalhos fundamentados nos seguintes 

temas: filosofia política do reconhecimento, teorias de 

gênero e sexualidade e estudos culturais, especialmente 

voltados a práticas de subjetivação na cultura e nas mídias.  

A proposta tinha a intenção de considerar a pluralidade de 

práticas sexuais, de gênero e de consumo cultural que são 

vivenciadas subjetivamente como práticas de cultura de si e/

ou mobilizadas politicamente como lutas sociais moralmente 

motivadas por demandas de reconhecimento.

Portanto, nesta terceira parte do livro foram reunidos 

alguns artigos que tratam das lutas por reconhecimento 

e culturas de si, abordando o lugar do feminismo na esfera 

pública brasileira, a construção corporal trans* numa 

perspectiva do reconhecimento, identidades quilombolas  

e sociedade do consumo.

O objetivo principal foi o de reunir, nesta obra, algumas 

ref lexões sobre as concepções teóricas de Foucault e de 

Bourdieu sobre poder, gênero e sexualidade, práticas sociais, 

lutas de reconhecimento e de resistência, assim como cuidados 

de si. Dentro dessa perspectiva, o mais importante foi manter a 

pluralidade e diversidade de abordagens teórico-metodológicas, 

sem a perda do cuidado que demanda uma obra científica.
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A SEXUALIDADE COMO 
DISPOSITIVO DE PODER

Erika Oliveira Maia Batalha 
Rayane Dayse da Silva Oliveira

Diversas questões relativas ao campo LGBT, no que se refere às 

lésbicas, gays, pessoas trans, têm tomado corpo nas pautas de 

discussões públicas, sejam elas no campo da mídia, na área da 

educação ou do direito. Pensando, especificamente, as discus-

sões no âmbito jurídico, o Superior Tribunal Federal (STF) 

aprovou a união estável para casais do mesmo sexo, no Brasil, 

no ano de 2011; dois anos depois, a Resolução nº 175 habilitava 

a conversão de união estável em casamento e a obrigatoriedade 

dos cartórios em realizá-los. Essas decisões refletem o cenário 

de reivindicações que partem do movimento LGBT, sendo o 

ponto da união estável/casamento lésbico-gay um dos mais 

importantes na pauta do movimento.

O movimento LGBT e teóricos afirmam que a aprovação 

da união estável e de outros direitos relativos ao público LGBT 

significa um grande passo para a inclusão e o reconhecimento, 

e ainda, rompe as barreiras antes estabelecidas a partir das 

leis heteronormativas excludentes. O ato de reconhecimento 

perante a lei indicaria uma inclusão participativa de todos 

os indivíduos e uma equiparação de participação igualitária. 

Por outro lado, argumenta-se que o reconhecimento da união 

de pessoas do mesmo sexo, nos termos jurídicos atuais, 

dá-se a partir de uma equiparação ao modelo monogâmico 

e heterossexual, um enquadramento das relações homos-

sexuais que implicaria a exclusão das demais sexualidades 

dissidentes, acarretando a ilegitimidade destas últimas e, 

A SEXUALIDADE COMO 
DISPOSITIVO DE PODER

Erika Oliveira Maia Batalha 
Rayane Dayse da Silva Oliveira
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consequentemente, a produção de novos excluídos da lei, 

do direito. Nesse sentido, esta pesquisa propõe realizar uma 

análise de discurso no âmbito jurídico brasileiro relativo à 

união estável e casamento lésbico-gay, problematizando em 

que se fundamenta esse discurso. Para este trabalho, são 

analisadas tanto as decisões jurídicas sobre a união estável  

e casamento lésbico-gay no Brasil, como artigos produzidos 

pelo corpo jurídico brasileiro sobre o tema.

A Invenção social da sexualidade

A atribuição do sexo, gênero e sexualidade dá-se ainda 

antes do nascimento, a partir da indagação “é menina ou 

menino?”, nas idas ao médico e exames realizados com meca-

nismos tecnológicos, é possível estabelecer uma posição a partir 

da indagação binária compulsória. É o que Beatriz Preciado 

chama de primeira mesa de atribuições performativas, afirmando 

que os efeitos dessa atribuição delimitam e reiteram os órgãos 

e suas funções (PRECIADO, 2014, p. 130). Há nesse aspecto um 

fazer corporal, uma construção dos corpos, bem como seu sexo 

e sua delimitação sequencial do gênero e sexualidade.

A sexualidade é uma invenção social, assim como são 

também construídas as possibilidades de erotismo, prazer e 

também determinados o gênero como uma atribuição sequen-

cial do sexo, e ainda, na padronização das relações binárias, 

pautadas no “homem e mulher” como únicas possibilidades 

imagináveis, reforçando, por sua vez, a consequente hetero-

normatividade. A construção de uma sexualidade verdadeira,  

na perspectiva de Foucault, funciona como mecanismo de 
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poder que se instaura nas diversas instituições de poder, inclu-

sive na jurídica. Quando Foucault propõe uma genealogia da 

sexualidade, ou do dispositivo da sexualidade, em A História da 

Sexualidade I, o autor deixa claro - embora sua obra se debruce 

sobre a perspectiva dos discursos que produzem o sexo e a sexu-

alidade - que a sexualidade é uma invenção social, resultante de 

construção sócio, histórica e cultural, que nada se aproxima de 

essencialismos ou natureza biológica. A compreensão do sexo, 

gênero e sexualidade construto é, antecipadamente, necessária 

para questionar, portanto, o discurso da sexualidade.

Foucault se debruça sobre um panorama histórico para 

falar de uma superprodução de saber social e cultural, o saber 

coletivo sobre a sexualidade, que emerge no final do Século 

XVIII, tendo este assumido uma forma de saber científico,  

a scientia sexualis, que se pauta na busca pela verdade do sexo e 

da sexualidade, uma busca pela verdade que resulta na eleição 

de uma sexualidade verdadeira (FOUCAULT, 2014, p. 59-60).

Pode-se compreender que, até o final do século XVIII,  

o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil regiam às práticas 

sexuais, demarcando a fronteira entre o que era lícito e ilícito, 

especificamente situado nas relações de matrimônio em todas as 

exigências, deveres, práticas indevidas, regras e recomendações, 

era dessa relação que se falava e estava sobre clara vigilância 

(FOUCAULT, 2015, p. 41). Prazeres alheios ao matrimônio ou 

desvios em relação à genitalidade eram condenados, mas o falar 

sobre essas práticas ainda estava envolto a um contexto nebu-

loso. Foucault discorre que a “explosão discursiva” do século 

XVIII e XIX sobre o sexo ocasionou modificações nesse sistema 

anterior, centrado no casamento ou na aliança legítima, como 

o autor denomina. Nesse sentido, fala-se menos na monogamia 

heterossexual, sendo esta colocada agora com sobriedade.  
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A monogamia heterossexual é colocada como uma sexualidade 

legítima e funciona como regra, embora silenciosa, não menos 

rigorosa. Em contrapartida, 

[...] o que se interroga é a sexualidade das crianças, a dos 

loucos e dos criminosos; é o prazer dos que não amam 

o outro sexo; os devaneios, as obsessões, as pequenas 

manias ou as grandes raivas. (FOUCAULT, 2015, p. 42- 43).

O interrogar dessas manifestações dissidentes sinaliza 

a existência do que é não normativo. Surgem, nesse sentido, as 

infrações à legislação, as violações morais contra o casamento e 

a família e também danos à regularidade de uma ordem natural, 

aparece o que Foucault denomina de “gentalha diferente”: 

Do final do século XVIII até o XX, eles correm através 

dos interstícios da sociedade perseguidos pelas leis, mas 

nem sempre são encerrados frequentemente nas prisões, 

talvez doentes, mas vítimas escandalosas e perigosas 

presas de um estranho mal que traz também o nome 

de vício e, às vezes, de “delito” (FOUCAULT, 2015, p. 43).

Essa categorização das sexualidades divergentes 

contribuiu para um enquadramento do que é da ordem do 

patológico, anômalo, monstruoso, pautado em um poder 

médico, medicalizável. O que contribuiu ainda para a exclusão 

dessas manifestações de uma perspectiva normalizante e 

reforçou a atribuição da monogamia sexual como ideal, linear, 

institucional. A emergência da monogamia heterossexual foi 

demarcada um pouco antes do cristianismo. Muito se fala 

no protagonismo da Igreja na constituição da sexualidade 

conjugal, de fato, o cristianismo contribuiu para a inserção 
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de novas técnicas para fixar uma moral sexual monogâmica, 

reprodutora, no entanto, ela já fora introduzida no Império 

Romano, como afirma Foucault ao analisar os trabalhos do 

historiador Paul Veyne. Nesse sentido, 

a poligamia, o prazer fora do casamento, a valorização 

do prazer, a indiferença em relação aos filhos já haviam 

desaparecido, no essencial, do mundo romano, antes do 

cristianismo [...] (FOUCAULT, 2014, p. 63).

As elementares técnicas de submissão ou resistência 

sobre a sexualidade emergem nas práticas de penitência do 

cristianismo medieval, constituída pela confissão obrigatória 

imposta pelo Concílio de Latrão e também pelos métodos 

do ascetismo no Império Romano (FOUCAULT, 2015, p. 126).  

É possível, a partir disso, compreender que a construção da 

sexualidade, na perspectiva do enquadramento normativo 

heterossexual reprodutor, foi fixada em período anterior 

ao cristianismo, estando presente já na Roma Antiga. Esse 

dado facilita a compreensão de como a sexualidade, o sexo,  

os prazeres moldaram-se a partir de discursos e a monogamia 

baseada na reprodução se inscreveu como ordem moral.

Conforme afirma Foucault, a sexualidade não deve ser 

concebida como um dado natural que o poder é tentado a pôr 

em xeque ou um domínio envolto de obscuridade que o saber 

tentaria desvelar. A sexualidade é, ao contrário, um dispositivo 

histórico, não é uma realidade que se aprende com dificuldade, 

[...] mas, a grande rede da superfície em que a esti-

mulação dos corpos, a intensificação dos prazeres,  

a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, 
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o reforço dos controles e das resistências encadeiam- se 

uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de 

saber e de poder (FOUCAULT, 2015, p. 115). 

Sendo assim, a sexualidade é resultante de produção 

social e os atos inerentes a ela são construídos conforme 

estratégia discursiva de poder. Para pensar a sexualidade nos 

moldes da construção, podemos agregar a ideia sexo/gênero/

desejo como categorias construídas e não determinadas 

biologicamente. De acordo com Judith Butler, “[...] a distinção 

sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos” (BUTLER, 

2013, p. 24), são, portanto, gênero/sexo categorizações não 

fixas, independentes entre si.

Richard Parker, ao realizar um apanhado sobre pesquisas 

referentes à construção social da sexualidade, em seu texto 

Cultura, Economia Política e Construção Social da Sexualidade, 

apresenta, além da discussão do caráter construído da sexuali-

dade, mediado por fatores sociais e históricos, a perspectiva de 

descontinuidade entre sexo, gênero e sexualidade, proposta por 

Butler. Para sintetizar, Parker fala que é a partir de um processo 

de socialização sexual que os indivíduos aprendem os desejos, 

sentimentos, papéis e práticas sexuais (PARKER, 2013, p. 135).

A teoria construcionista crítica1 se alinha à perspec-

tiva da sexualidade de Foucault e da teoria Queer, sendo o 

Construcionismo Crítico uma teoria radical que afirma que 

as práticas humanas, em todos os aspectos e diversidade, são 

produções sociais, culturais e históricas e, portanto,

1 Conceito desenvolvido pelo pesquisador Alipio Sousa Filho (2007) que toma 
como base a ideia de construção social de Berger e Luckman.
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[...] as práticas eróticas e sexuais, assim como as iden-

tidades de gênero, inscrevem-se igualmente no rol 

de todas as criações humanas, constituindo objetos 

sociais da ordem da linguagem, da cultura, do simbólico 

(SOUZA FILHO, 2009, p. 27).

Ainda é bastante corriqueira a abordagem da sexualidade 

e do gênero como algo que é da ordem da substancialização, 

que compete a determinações biológicas, hormonais, que 

têm inscrição nos genes, perspectiva que é possível herança 

da patologização da sexualidade na biomédica. Essa caracte-

rização da sexualidade demarca o séc. XIX, período no qual 

o poder médico se apropriou do diagnóstico das sexualidades 

atípicas, pois a confissão ultrapassava as paredes da igreja e 

servia também como um mecanismo de controle no âmbito 

jurídico e médico. Devemos à medicina o estigma de doença, 

transtorno e disfunção pelo qual a homossexualidade esteve e 

talvez ainda esteja atrelada, pois,

[...] inventou toda uma patologia orgânica, funcional 

ou mental originada nas práticas ‘sexuais’ incompletas; 

classificou com desvelo todas as formas de prazeres 

anexos; integrou-os ao ‘desenvolvimento’ e às pertur-

bações do instinto [...] (FOUCAULT, 2015, p. 45-46).

Ocorreu a partir disso, uma forma de gestão, controle sob 

as sexualidades que divergiam da norma.

Embora a homossexualidade não seja tratada como 

doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 

1990, há ainda uma forte ligação sobre a substancialização, 

naturalização das sexualidades dissidentes, por exemplo,  
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o processo de transgenitalização pelo qual a pessoa transexual 

se submete, sendo diagnosticada por um transtorno de identi-

dade de gênero, sugere algo que é da ordem do patológico. Nesse 

sentido, pode-se pensar em uma transferência da patologização 

da homossexualidade agora para a pessoa trans? Judith Butler 

argumenta que, dentro de uma lógica binária gênero/sexo,  

o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero pressupõe 

uma lógica de homossexualidade, com isso a autora afirma 

[...] el diagnóstico de GID es, en la mayoría de los casos, 

un diagnóstico de homosexualidad, y el transtorno 

que conlleva tal diagnóstico ímplica que la homo-

sexualidad permanece también como un trastorno 

(BUTLER, 2006, p. 118).

Esse contexto de naturalização, patologização pelo 

qual a homossexualidade e outras possibilidades sexuais 

dissidentes são enquadradas impulsiona a heterossexualidade 

como norma, como ideal, o que Michel Warner denominou de 

heteronormatividade, sendo esta compreendida como:

[...] instituciones, estructuras de comprensión y 

orientación práctica que no sólo hacen que la hetero-

sexualidad parecen compatibles - es decir, organizado 

de la sexualidad - sino también para ser privilegiada. 

Su consistencia es siempre provisional y su privilegio 

puede adoptar diversas formas (que a veces son contra-

dictorias): pasa desapercibido como el lenguaje básico 

de los aspectos sociales y personales; Se percibe como 

un estado natural; También se proyecta como una meta 

ideal o moral (BERLANT; WARNER, 2002, p. 230).
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Todas as múltiplas manifestações de sexualidade que 

diferem da heterossexualidade obrigatória são, portanto, 

consideradas desvios, anomalias e disfunções que reforçam 

uma ordem única de prazer, de erotismo, de padrões de gênero, 

sempre baseados no binário. Igualmente a isto, instauram-se 

padrões do que se é permitido na ordem da constituição de 

“famílias”, por exemplo. Nesse caso, a família é instituída a 

partir de um núcleo formador binário homem-mulher, sendo 

estes formadores da família nuclear, reprodutora e monogâ-

mica. A reprodução, os laços sanguíneos sustentam-se aí como 

determinantes fundantes para a ideia de parentesco e, portanto, 

legitimador do que se denomina “família”. Esse ponto de vista, 

de acordo com Butler, tem o objetivo de:

[...] sustentar que a sexualidade deve se prestar às relações 

reprodutivas e que o casamento, que confere estatuto legal 

à forma da família, ou, antes, é concebido de modo a dever 

assegurar essa instituição, conferindo-lhe esse estatuto 

legal, deve permanecer como o fulcro que mantém essas 

instituições em equilíbrio (BUTLER, 2003, p. 221).

Embora essa sustentação heteronormativa dos pilares 

da família e do casamento seja tomada como legítima, outras 

configurações familiares emergem, não apenas no Brasil, 

mas também no mundo, modelos estes que fogem ao padrão 

nuclear familiar anunciado anteriormente. A reivindicação 

de emergência dessas diferentes formas familiares tem sido, 

frequentemente, pautada pelo movimento LGBT, relativo à 

petição pela liberação de adoção de crianças e também pelo 

reconhecimento da união estável, casamento lésbico-gay. 

O Estado, nesse sentido, retém um alvará de permissão que, para 
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Butler, poderia ter sido concedido, anteriormente, sem distinção 

e de maneira não discriminatória (BUTLER, 2003, p. 224).

Recentemente, no Brasil, foi concedido o direito de 

pessoas lésbico-gays terem suas relações reconhecidas através 

da união estável e também do casamento, posteriormente. 

No ano de 2011, foi habilitado o direito à união estável e, em 

2013, tornou-se obrigatória a conversão da união estável em 

casamento, para aqueles que assim desejarem, nos cartórios 

de todo o país. Essa decisão foi fruto de constantes reivindica-

ções por parte do movimento LGBT, que reivindica a inclusão, 

a participação nos direitos já concedidos aos heterossexuais, 

como, além do casamento, a adoção de crianças. Não apenas 

a comunidade LGBT, mas alguns juristas abraçam a causa e 

proliferam discursos em favor dessas reivindicações.

Poder e discurso no âmbito jurídico

É comum pensar o poder como coercitivo, repressivo, 

no entanto, Michel Foucault desconstrói essa ideia ao afirmar 

que o poder não é colocado em prática a partir de situações de 

sujeição nem de controle, a partir de um sistema geral de domi-

nação exercida de um grupo especifico a outro, nem o poder 

deve ser pensado a partir da soberania do Estado em forma de 

leis, sendo estas apenas formas finais de expressão desse poder. 

Finalmente, Foucault propõe pensar o poder a partir de diversas 

correlações de forças que:

[...] através de lutas e afrontamentos incessantes, as 

transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correla-

ções de forças encontram umas nas outras, formando 
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cadeias ou sistemas, ou ao contrário, as defasagens e 

contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias 

em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 

institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na 

formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 

2015, p. 100-101).

Nesse sentido, o poder não pode ser pensado a partir de 

um ponto central, hegemônico, mas nas desigualdades das 

correlações de forças nas quais são induzidos os estados de 

poder. Foucault também discorre sobre a característica onipre-

sente do poder, que de longe é a de agrupar tudo em unidade,  

a onipresença, para o autor, está caracterizada por encontrar-se 

em toda parte, pois provém de todos os lugares (FOUCAULT, 

2015, p. 101). O autor faz, portanto, uma caracterização do 

poder, a partir do que ele não é, ressaltando que,

[...] o poder não é uma instituição nem uma estrutura, 

não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: 

é um nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada (FOUCAULT, 2015, p. 101).

Foucault faz ainda um apanhado de cinco pontos que 

caracterizam o poder, são eles: o poder se exerce a partir de 

pontos diversos, em meio a relações imóveis e desiguais; no 

segundo ponto, Foucault refere-se que as relações de poder 

não são externas a outros tipos de relações, como relações 

sexuais e econômicas, mas são imanentes a elas, possuem um 

papel de produtor onde atuam; como terceiro ponto, indica 

que não há uma dualidade ou posição binária no poder entre 

dominadores e dominados, na verdade, as grandes dominações 

são sustentadas pela intensidade de afrontamentos; no quarto 
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aspecto, Foucault menciona que as relações de poder são inten-

cionais e não subjetivas, o poder não se inscreve sem miras e 

objetivos; finalmente, no quinto ponto, o autor coloca que onde 

há poder há resistência, esta não é exterior ao poder, os pontos 

de resistência são moveis e transitórios, mas, se codificados 

estrategicamente, pode ser possível realizar uma revolução 

(FOUCAULT, 2015, p. 103-105).

Com isso, pode-se indagar o poder pautado no sexo, na 

sexualidade, não a partir de violências que se exercem sobre eles, 

mas sobre as produções de discurso em torno de uma verdade 

sobre o sexo e a sexualidade. Sendo, então, o judiciário, as leis, 

formas terminais de poder, pode-se pensar essas esferas não 

apenas como representativas mas também como produtoras 

de verdade. Butler assinala que o poder jurídico produz o que 

afirma meramente representar. Há, nesse aspecto, uma função 

dual do poder “jurídica e produtiva” (BUTLER, 2013, p. 19).

Butler, ao discorrer em Problemas de gênero sobre a obra 

de Foucault, A História da Sexualidade, afirma que o autor pensa 

a categoria do sexo como reguladora para fins de controles 

sociais da sexualidade, que oculta e unifica as múltiplas 

funções sexuais, e ainda que aparece nos discursos como uma 

essência natural, que produz desejos, erotismos, possibilidades 

específicas de um tipo de sexo (BUTLER, 2013, p. 141). Tendo em 

vista que as múltiplas possibilidades sexuais não são inerentes 

à essência do sexo, a autora ressalta, com base em Foucault, a 

característica histórica da sexualidade, envolta em discurso e 

poder, que produz o sexo como estratégia para perpetuar essas 

relações de poder2.

2 Consultar o capítulo Foucault, Herculine e a política da descontinuidade 
sexual na obra Problemas de gênero – Feminismo e Subversão da identidade 
de Judith Butler.
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Assim, a autora complementa que a essencialização do 

sexo acaba por anular discussões em torno das relações de 

poder e historicidade que compõem a categoria “sexo”, e que, 

ainda citando Foucault, o poder jurídico tem que ser repensado 

também como construção produzida por um poder generativo 

que oculta sua própria produtividade (BUTLER, 2013, p. 142). 

Com isso, Judith Butler afirma: 

A categoria do sexo é, assim inevitavelmente reguladora, 

e toda a análise que a tome acriticamente como um pres-

suposto amplia e legitima ainda mais essa estratégia 

de regulação como um regime de poder/conhecimento 

(BUTLER, 2013, p. 143).

Foucault chama esses esquemas de regulação de “focos 

locais”, e exemplifica falando dos interrogatórios e confissões 

que veiculam formas de sujeição e esquemas de conhecimento 

(FOUCAULT, 2015, p. 107). A categoria do sexo a qual Butler e 

Foucault se referem é a categoria anterior, substancializada, 

naturalizada e, portanto, imutável, inquestionável. A apro-

priação dessa categoria no discurso jurídico funciona como 

estratégia de controle, podando as possibilidades sexuais a 

partir de uma categoria fechada.

Nesse aspecto, pode-se pensar a produção de verdade em 

torno do sexo, como visto anteriormente, o poder não está pautado 

na coerção ou proibição, mas na produção de uma verdade que 

legitima formas específicas e hegemônicas de regulação:

O casal legítimo, com sua sexualidade regular, tem direito 

a maior discrição, tende a funcionar como uma norma 

rigorosa talvez, porém mais silenciosa. Em compensação, 

o que se interroga é a sexualidade das crianças, a dos 
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loucos e dos criminosos; é o prazer dos que não amam 

o outro sexo; os devaneios, as obsessões, as pequenas 

manias ou as grandes raivas (FOUCAULT, 2015, p. 43).

Foucault fala que os discursos, sejam religiosos, judi-

ciário, terapêuticos e em parte também o político, não estão 

dissociados da prática do que ele chama de ritual, “[...] que 

determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, proprie-

dades singulares e papeis preestabelecidos” (FOUCAULT, 2014, 

p. 37). Interessa pensar nesse sentido do discurso do judiciário 

e assim compreender a relação desse discurso, abrangendo 

a produção de verdade jurídica em torno da união estável/

casamento lésbico-gay.

Michel Foucault, em seu escrito A verdade e as formas 

jurídicas, afirma que as práticas judiciárias são formas pelas 

quais se definiram tipos de subjetividades, formas de saber, 

relações entre homem e verdade. O saber-poder, no aspecto 

jurídico, define formas de regulação, delibera sobre danos 

e responsabilidades, determina a reparação e punição de 

ações (FOUCAULT, 2002, p.11). Nesse caso, o autor também, 

em Microfísica do Poder, discorre sobre a verdade como circu-

larmente vinculada a sistemas de poder que a produzem e a 

apoiam, que é o que Foucault chama de “regimes de verdade” 

(FOUCAULT, 1979, p. 14) Esses regimes de verdade, em Foucault, 

são discursos tidos como verdadeiros, acolhidos em sistemas 

de poder. Ainda em Microfísica do Poder, o autor ilustra a ideia 

de verdade, afirmando:

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política 

geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 

acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os meca-

nismos e as instâncias que permitem distinguir os 
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enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 

sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos 

que são valorizados para a obtenção da verdade; o esta-

tuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 

como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p. 12).

Os discursos, os regimes de verdade, nesse sentido, são 

exercícios de poder. Mas, longe de ser colocado apenas como 

um sistema de dominação, o discurso traduz aquilo “pelo que se 

luta, o poder pelo qual queremos apoderar” (FOUCAULT, 2014, 

p. 10). Os discursos são incorporações e se manifestam também 

como representações, os discursos são apropriados por certas 

categorias de sujeitos. Há, nesse aspecto, sujeição do discurso? 

Foucault questiona, “Não constituiriam o sistema judiciário, 

o sistema institucional da medicina, eles também, sob certos 

aspectos, ao menos, tais sistemas de sujeição do discurso?” 

(FOUCAULT, 2014, p. 42).

Foucault cita as chamadas narrativas maiores, que são 

narrativas que se manifestam a partir de textos religiosos, jurí-

dicos, literários e científicos. Essas narrativas maiores supõem 

uma produção de verdade que pronunciam discursos que 

estão na origem de alguns atos novos de falas, são os discursos 

que “são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer” 

(FOUCAULT, 2014, p. 21). No entanto, o autor evidencia a ideia do 

comentário como uma espécie de novos discursos, que quebram 

a permanência do discurso das grandes narrativas e também 

têm o papel de dizer o que estava silenciado nessas narrativas 

maiores (FOUCAULT, 2014, p. 24). Esses novos discursos podem 

ser pensados como atos de resistências, inclusos nas relações de 

poder, mas esse aspecto será melhor evidenciado mais à frente.

Retomando a relação saber-poder, pode-se ilustrá-la 

como pulsão para sistemas de sujeição, à medida que o saber 
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estabelece um discurso que gera uma forma de verdade, e que 

por sua vez é apropriado por sujeitos, por isso, a articulação do 

saber-poder ocorre no discurso. Para sistematizar a perspectiva 

de saber em Foucault, consideremos que:

[...] um saber é, também, o espaço em que o sujeito 

pode tomar posição para falar dos objetos de que se 

ocupa em seu discurso; um saber é também o campo 

de coordenação e de subordinação dos enunciados em 

que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e 

se transformam; finalmente, um saber se define por 

possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas 

pelo discurso (FOUCAULT, 2013, p. 220).

Nesse sentido, é possível pensar que as formas de saber-

-poder inscrevem-se como recurso de produção da verdade 

jurídica, que legitima, ou traz à luz, formas singulares de 

reconhecimento?

Michel Foucault, em A História da Sexualidade, define 

quatro dispositivos do saber-poder em relação ao sexo, que 

são a histerização do corpo da mulher, a pedagogização do 

corpo da criança, a socialização das condutas de procriação 

e a psiquiatrização do prazer perverso, esses dispositivos 

serviram como estratégia para a produção da sexualidade. 

Com isso, Foucault afirma que essas estratégias fizeram 

emergir o chamado dispositivo de aliança que seria um sistema 

de matrimônio, de fixação e desenvolvimento dos parentescos, 

de transmissão dos nomes e dos bens (FOUCAULT, 2015, 

p. 115). No entanto, o dispositivo da aliança perdeu certa 

importância a partir de mudanças econômicas e políticas que 

ascenderam o dispositivo da sexualidade, sendo o primeiro, 

com a função de manutenção do corpo social, com o principal 
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objetivo o de reprodução e o segundo, com o objetivo de pene-

trar nos corpos de maneira minuciosa e promover o controle 

de forma global (FOUCAULT, 2015, p. 116).

Houve um descentramento da técnica de poder da aliança 

para a sexualidade, no entanto, a célula familiar permitiu o 

desenvolvimento dos principais elementos do dispositivo da 

sexualidade, sendo o papel da família, como o de se autofixar e 

constituir-se como suporte permanente (FOUCAULT, 2015, p. 

118). A família se inscreve, nesse aspecto, como protagonista 

entre o dispositivo de aliança e de sexualidade:

A família é o permutador da sexualidade com a aliança: 

transporta a lei e a dimensão do jurídico para o dispositivo 

da sexualidade; e a economia do prazer e a intensidade 

das sensações para o regime da aliança. Essa fixação do 

dispositivo de aliança e do dispositivo de sexualidade na 

forma da família, permite compreender certo número de 

fatos: que a família se tenha tornado, a partir do século 

XVIII, lugar obrigatório de afetos, de sentimentos, de 

amor; que a sexualidade tenha como ponto privilegiado 

de eclosão, a família [...] (FOUCAULT, 2015, p. 118).

Discorrendo de forma mais específica sobre “poder, 

direito e verdade”, conforme propõe Foucault em Microfísica do 

Poder, o autor apresenta uma perspectiva histórica para ilustrar 

alguns princípios sobre a relação “direito e poder”, ele afirma 

que, desde a Idade Média, nas sociedades ocidentais, a ideia 

de pensamento jurídico se sustentou em torno de um poder 

real, ou seja, o chamado edifício jurídico foi elaborado a pedido 

de um poder real para lhe servir não apenas de instrumento, 

mas de justificação (FOUCAULT, 1979, p. 180). O autor afirma 

com isso que há por trás do saber jurídico a ideia de um poder 
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real, tendo a teoria do direito, nesse aspecto, o papel de fixar a 

legitimidade do poder.

No entanto, Michel Foucault problematiza a ideia de 

soberania da teoria do direito, propondo uma análise do direito 

sendo ele não só um instrumento dessa dominação, mas reitera 

como o direito “[...] põe em prática, veicula relações que não são 

relações de soberania e sim de dominação” (FOUCAULT, 1979, 

p. 181). Dominação, nesse caso, não é um domínio global de 

um sobre os outros, mas formas de dominação múltiplas que 

podem se exercer na sociedade. São, nesse aspecto, as variadas 

sujeições que funcionam no interior do chamado corpo social. 

Nessa situação, não há uma soberania de poder no contexto 

jurídico, mas ele é mais um dos múltiplos mecanismos de poder.

É a partir dos séculos XVII e XVIII que emerge uma nova 

mecânica de poder, incompatível com a antiga relação de sobe-

rania, é o poder disciplinar, de coerções minuciosas. Embora 

o poder disciplinar pudesse ter causado o desaparecimento do 

edifício jurídico, o que ocorreu foi que a teoria da soberania 

continuou existindo na teoria do direito, como ideologia e 

também como organizadora dos códigos jurídicos. Essa persis-

tência da ideia da soberania se deu por ela ter sido nos séculos 

XVIII e XIX um instrumento de crítica à monarquia e também 

permitiu sobrepor mecanismos de disciplina centrados na 

soberania do Estado, ocorrendo a partir dos sistemas jurí-

dicos certa democratização da soberania (FOUCAULT, 1979, 

p. 187-188). Posteriormente, aparece mais rigorosamente nas 

sociedades modernas, a partir do século XIX, uma reativação 

da soberania através dos códigos:

[...] nas sociedades modernas, a partir do século XIX até 

hoje, por um lado, uma legislação, um discurso e uma 

organização do direito público articulados em torno do 
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princípio do corpo social e da delegação de poder; e por 

outro, um sistema minucioso de coerções disciplinares 

que garanta efetivamente a coesão deste mesmo corpo 

social (FOUCAULT, 1979, p. 189).

Foucault atenta para a perspectiva de que o exercício do 

poder, nesse sentido, se dá de forma heterogênea, afirmando 

que “[...] os poderes se exercem através e a partir do próprio jogo 

da heterogeneidade entre um direito público da soberania e o 

mecanismo polimorfo das disciplinas” (FOUCAULT, 1979, p. 

189), e, portanto, no confronto, na oposição.

Em A verdade e as formas jurídicas, obra que reúne confe-

rências realizadas no período de transição da arqueologia para 

genealogia, Foucault agrega, por sua vez, importantes compo-

sições para compreender esse sistema jurídico. Nesse aspecto, 

o autor realiza um apanhado histórico para compreender 

que a emergência do judiciário, das práticas penais acompa-

nham a demanda por busca pela verdade e introduzem como 

mecanismo de “interrogar”, citando a prática do inquérito e 

posteriormente do chamado exame, na Idade Média e Século 

XIX, respectivamente, esses sendo mecanismos de busca de 

verdade. O autor afirma que foi a partir das práticas jurídicas 

que nasceram modelos de verdade que se estabelecem ainda 

hoje na sociedade (FOUCAULT, 2002, p. 27). Esses modelos são 

exercícios de poder e também de transmissão do saber.

Reflexões possíveis

Considera-se, a partir disso, que o poder jurídico funcionou 

e funciona, de forma integrada com outras instituições, como 
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produtor de verdade e consequentemente difusor de saber. 

Percebe-se ainda que ele compõe a multiplicidade de relações 

de poder e que se manifesta produzindo subjetividades que 

transitam, nesse caso, nos que se sentem pertencidos, reconhe-

cidos, contemplados e também nos não enquadrados, vistos 

e incluídos. Para Foucault, “[...] o campo do direito, o campo 

judiciário são canais permanentes de relações de dominação 

e técnicas de sujeição polimorfas” (FOUCAULT, 1979, p. 182).  

O autor ressalta precauções em pensar o poder jurídico, salien-

tando que este não funciona como centralizado, tampouco é 

um mecanismo geral de poder, mas propõe pensar as ramifi-

cações da manifestação de poder, a materialização desse poder 

em instituições mais locais.

Nesse aspecto, o poder se manifesta a partir do que 

Foucault chama de fragmentos, ou seja, 

O poder se manifesta, completa seu ciclo, mantém sua 

unidade graças a esse jogo de pequenos fragmentos, 

separados uns dos outros, de um mesmo conjunto, 

de um único objeto, cuja configuração geral é a forma 

manifesta de poder (FOUCAULT, 2002, p. 38).

Essa perspectiva de poder já sinalizava o que seria 

descrito em suas obras sobre a conceituação desse poder 

baseado em micropoderes e não em um poder hegemônico.

O indivíduo está imerso e submetido a essas verdades, além 

de que também é produtor delas. É importante salientar ainda, que 

[...] somos julgados, condenados, classificados, obri-

gados a desempenhar tarefas e destinados a um certo 

modo de viver ou morrer em função dos discursos 
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verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de 

poder (FOUCAULT, 1979, p. 180). 

Fica claro, a partir do que foi exposto, que esse saber-

-poder, reiterado pelo cientificismo institucionalizado, e nesse 

caso, respaldado pela juridicidade, constrói também classifi-

cações, ofícios e também exclusões.

Compreende-se, portanto, que o poder jurídico, como 

produtor de verdade, estabelece, a partir do discurso, verdades 

jurídicas que dão legitimidade – ao que nesse caso propomos 

discutir – a casais do mesmo sexo revestidos pela lei da união 

estável/casamento. Nesse aspecto, o discurso jurídico produz 

subjetividades, promovendo, além de legitimação, também 

deslegitimação. O sistema judiciário encontra-se em um 

patamar de ritualização, de fixação de papéis, de fabricação 

de categorias de reconhecimento de indivíduos. Partindo dessa 

compreensão, a pesquisa realiza uma investigação sobre a 

fundamentação desse discurso jurídico, considerando que ele 

está envolto do saber-poder e que ainda estabelece uma relação 

de legitimação, reconhecimento social, de contrapartida, 

existem claros questionamentos sobre quem é legitimado pelo 

Estado, ponto que também se aborda na pesquisa.

Ponderando a problemática da união civil e matrimonial 

no âmbito homossexual a partir do discurso jurídico, é possível 

pensar na classificação das práticas lésbico-gays baseado em 

um modelo normativo heterossexual proposto? O âmbito jurí-

dico funciona, nesse aspecto de saber- poder, como produtor 

de verdade, reiterando e institucionalizando o que é legitimo. 

Nesse sentido, ele parece especificar um roteiro de caracte-

rísticas que devem estar inscritas para tornar-se plenamente 

aquele que é reconhecido pelo Estado.
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Em 1985, um ano após o falecimento de Michel Foucault, o 

Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo 

(USP) havia promovido um colóquio para discutir as obras 

foucaultianas e suas ressonâncias em diferentes áreas do 

conhecimento. Resultado daquele evento, o livro Recordar 

Foucault (1985) trazia os textos das comunicações apresen-

tadas por vários participantes, entre eles três historiadores: 

Margareth Rago, Ítalo Arnaldo Tronca e Silvia Hunold Lara.

Ao analisarem os objetos de suas próprias pesquisas em 

diálogo com as perspectivas de Michel Foucault, as comunicações 

desses intelectuais não somente apresentavam como ponto de 

convergência a aproximação pela dimensão da corporeidade mas 

também indicavam uma mudança na historiografia brasileira.

Característica da década de 1980, em pleno período 

da Ditadura Civil-Militar, a ampliação dos historiadores 

brasileiros para novos temas e o contato com diferentes abor-

dagens, métodos e autores estilhaçou em variados objetos uma 

compreensão da história centralizada até então no Marxismo 

e nas relações a ele implicadas. Em enfoques predominantes 

como a História Social e a História Econômica, assim como nos 

estudos dos grupos e movimentos sociais, notou-se, na histo-

riografia brasileira daquela década, o crescimento de pesquisas 

e trabalhos com temáticas novas, entre as quais o cotidiano,  
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a família, a mulher e o corpo (FICO; POLITO, 1992, p. 56).  

Mas o que Foucault teria a ver com isso?

Nessas perspectivas, o presente texto busca analisar as 

ressonâncias da obra foucaultiana entre diferentes historia-

dores que problematizaram a temática do corpo, no Brasil. 

Influências estas marcadas não somente pelos usos de seus 

conceitos, mas, principalmente, por seu modo de compreender 

e escrever a história.

Um deslocamento no olhar: 
Foucault e as leituras do corpo na 
historiografia brasileira dos anos 80

Durante a sua trajetória intelectual, Michel Foucault 

(2003) não se manteve isolado das perspectivas que o conhe-

cimento histórico tomava na França daquele período. Desde 

a década de 1960, os historiadores dos Annales citados nos 

nomes de Marc Bloch, Fernand Braudel e Emmanuel Le Roy 

Ladurie, representavam, para o filósofo, um rompimento 

da negação histórica de temas como a sexualidade, o corpo, 

o espaço, as doenças ou as instituições.

Mesmo tendo estado por cinco vezes no Brasil, entre 

1965 e 1976, período no qual se encontrava no auge de sua 

produção, a repercussão de suas obras entre os historiadores 

ocorreu com maior intensidade no decorrer de 1980. A partir 

da obra que descreveu os corpos feridos, despedaçados nos 

suplícios, disciplinados e docilizados pelo poder, Michel 

Foucault adentrou na historiografia brasileira. Como afirma 

Margareth Rago (1995, p. 67): 
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“Foi assim que, partindo de uma irrecusável apreciação 

de Vigiar e punir, trabalho histórico por excelência, 

publicado em 1976, caminhamos, nós historiadores, em 

busca da produção anterior de Foucault [...]”.

Ao mergulharem nas diferentes produções do filósofo 

francês, teria sido possível para aqueles intelectuais percor-

rerem os textos de Foucault sem pensarem em uma história 

do corpo? A resposta negativa surge diante do atravessamento 

foucaultiano delineado em múltiplas superfícies corporais.

Foi na chamada fase arqueológica que entre diferentes 

discursos o corpo do louco, suas gesticulações e movimentos, 

tornaram-se sinônimo do patológico; corpo este que se 

fragmentou por classificações características da Psiquiatria 

emergente no século XIX (FOUCAULT, 1978). Atentando-se para 

a ruptura ocorrida no discurso médico nesse mesmo período 

histórico, Foucault (1977) observou os corpos esquadrinhados 

em autópsias e espacializados em seus signos e sintomas.  

A partir do cadáver investigado na mesa de dissecação, a clínica 

moderna construiu a vida como objeto de poder e de saber.

Afirmando a genealogia enquanto ponto de articulação 

entre a história e o corpo, Foucault (1979) enfatizou um modo 

diferente de se fazer história, aquilo que nomeou como “história 

efetiva”. Apoiada em Nietzsche, esta perspectiva não teria por 

objetivo as origens, a centralidade e o contínuo, mas sim, a 

dimensão conflituosa das relações humanas, a descontinuidade 

e a dispersão. A historicidade das coisas perpassaria a todos e 

a tudo, não havendo uma essência dos seres humanos e sua 

vida, pois como ressaltou Foucault (1979, p. 27) “[...] nem mesmo 

seu próprio corpo é bastante fixo para compreender os outros 

homens e se reconhecer neles”.
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Impactante entre os historiadores brasileiros, a “novi-

dade foucaultiana” adentrou com intensidade em um campo 

marcado por uma perspectiva na qual somente considera-

vam-se históricos os acontecimentos políticos e os fatores 

econômicos. A historiografia influenciada pelo Marxismo 

apresentava-se como uma abordagem totalizante que em 

seus métodos e leituras ignorava a historicidade do corpo,  

suas sensações e desejos.

Como percebeu Rago (1955, p. 67), em um sistema que 

havia organizado a temporalidade, os sujeitos e o próprio 

sentido da história, os historiadores brasileiros, desde 1960, 

compreendiam sua prática a partir da localização das classes, 

da compreensão dos modos de produção e da análise da 

formação social. Privilegiando a ideologia e a consciência,  

a historiografia brasileira, entranhada na figura do proleta-

riado, esquecia-se de que o trabalhador possuía um corpo com 

sensibilidades, prazeres e vivências.

Tornando-se uma instigante alternativa, o pensamento 

de Michel Foucault (1979) distinguia-se tanto das abordagens 

marxistas como das para-marxistas. Segundo o filósofo, para 

além das análises marxistas que privilegiavam a ideologia, 

fazia-se necessário estudar o corpo, os efeitos que sobre ele 

incidiam e ressoavam. Nesse sentido, Foucault (1979) também 

apresentou sua diferença em relação aos para-marxistas que 

pautavam suas interpretações a partir da noção de repressão. 

A distinção dessas compreensões esteve pautada no caráter 

produtivo do poder; longe de impedir, recalcar, excluir e 

reprimir os corpos, o poder os produz.

Para além dessas “inversões”, Foucault também instigou 

um novo papel ao intelectual, neste caso ao historiador.  

Não seria ele o arauto dos conselhos ou aquele que afirmaria 
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uma verdade sobre a sociedade a partir da reprodução cons-

tante de modelos universais de explicação. Assim sendo,  

“o que o intelectual pode fazer é fornecer os instrumentos de 

análise, e é este hoje, essencialmente, o papel do historiador” 

(FOUCAULT, 1979, p. 151).

Estranhamento, perplexidade e espanto; com essas pala-

vras Margareth Rago ressaltou o impacto de Foucault entre os 

historiadores, no Brasil. Desconcerto que aumentou quando 

naquele período o filósofo Roberto Machado e o psiquiatra 

Jurandir Freire Costa publicavam obras com temas que, 

segundo a historiadora, eram pouco comuns naquele contexto 

(RAGO, 1995). Essas produções diferenciadas apresentavam, 

notadamente, a influência foucaultiana em seus métodos, 

abordagens e conceitos. Para além das observações de Rago, 

podemos ressaltar que ambas as obras foram assinaladas direta 

ou indiretamente pelo corpo.

Em Danação da norma (1978), Roberto Machado buscou 

afirmar a mudança no poder da ciência médica, no Rio de 

Janeiro, do século XIX. Partindo da perspectiva de que o saber 

médico não estaria restrito ao indivíduo no Brasil, o filósofo 

perscrutou os modos com os quais a medicina entranhou-se 

nas relações humanas. Ao estar articulada com os diferentes 

poderes, a visibilidade advinda do médico atuaria na produção 

de novas vivências e condutas. Neste regime, o corpo seria o 

espaço privilegiado, seja nos estudos anatômicos, no temor das 

contaminações com os cadáveres, na higiene que caracterizaria 

a arquitetura ou no estilo de vida vigente nas escolas, ruas, 

quartéis e prisões cariocas.

Tomando como objeto as transformações ocorridas nas 

famílias do Brasil entre o período colonial e o final do século 

XIX, Jurandir Freire Costa (1983) problematizou, em Ordem 
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médica e norma familiar (1979), a família brasileira marcada 

pelo sanitarismo e por técnicas de controle demográfico. 

Adentrando com intensidade no século XIX, a emergência 

da família higiênica atuou diretamente sobre os corpos dos 

indivíduos, seja no combate e no tratamento dos indivíduos 

considerados doentes, como também na produção de corpos 

saudáveis e limpos. A proliferação dos discursos médicos 

não só configurou novas dinâmicas familiares mas também 

atuou na vigilância da sexualidade, nos modelos de roupas e 

no cuidado com os alimentos. Ressalta-se também a atenção 

de Costa para práticas regulatórias do corpo, entre elas a 

masturbação (COSTA, 1983).

Nota-se tanto nas discussões de terminologias como 

saúde, integridade física, cuidado com os fluídos, ou no espaço 

do cemitério e do hospital, características que denotam a 

corporeidade. Outro ponto de convergência foucaultiana dos 

dois autores foi questão da medicina social, saber que buscou 

produzir corpos marcados pela ação de dispositivos, disciplinas 

e mecanismos de poder (MACHADO et al., 1978; COSTA, 1983). 

Vale ressaltar que quatro anos antes da publicação de Danação 

da norma, precisamente em 1974, Michel Foucault, em uma de 

suas vindas ao Brasil, proferiu a conferência intitulada O nasci-

mento da medicina social realizada no Instituto de medicina 

social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Para o filósofo francês, com a consolidação do capi-

talismo no século XVIII, a medicina não foi marcada pela 

passagem do espaço coletivo para o espaço privado, pelo 

contrário, concebida pelo pensador como uma tecnologia, 

o saber médico foi adentrando em todas as formas de vida. 

Como afirmou Foucault (1979, p. 80), “foi no biológico, no 

somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade 
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capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina 

é uma estratégia biopolítica”. Das ressonâncias e desdobra-

mentos dessas perspectivas, Machado e Costa, diferente de 

muitos historiadores de seu contexto, elaboraram suas tramas, 

imprimindo nos corpos os seus objetos de suas análises.

Se a perplexidade predominou no período anterior, a 

década de 1980 indicava, do ponto de vista metodológico e 

temático, uma expansão dos horizontes no saber historiográ-

fico. Os estudos desenvolvidos por Carlos Fico e Ronaldo Polito 

nos permitem perceber a mudança para novas temáticas. 

Segundo os autores:

Ao todo não representam 5,0% do número total de traba-

lhos, não chegando, portanto, a atingir 40 pesquisas. 

Estas novas preocupações temáticas e metodológicas 

afetam, contudo, um número bem maior de trabalhos 

afetando estudos sobre o escravismo ou sobre o movi-

mento operário (FICO; POLITO, 1992, p. 56).

Mesmo em números ainda reduzidos, objetos como a 

sexualidade, a loucura, o corpo, o imaginário ou a bruxaria 

foram verificados nos trabalhos daquela década, ainda que 

seu aspecto mais significativo pudesse ser observado na capa-

cidade de dissolução desses temas em outros estudos. Mesmo 

moderada, a ampliação de temas, entre os quais o corpo, 

pode ser perceptível direta ou indiretamente nos trabalhos 

historiográficos, aspecto este também ligado ao contato com 

o pensamento de Foucault.

De modo gradual, os historiadores passaram a levar em 

conta a dimensão corporal das relações humanas. As vivências, 

o trabalho, as relações familiares ou as organizações sociais 
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não se dariam apenas pela economia, pelas classes ou pelos 

modos de produção, pelo contrário, era das/nas corporeidades 

que elas irradiavam ou incidiam. Voltemos para as comunica-

ções realizadas no colóquio de 1985, nelas podemos perceber 

algumas das recepções de Michel Foucault em obras que, direta 

ou indiretamente, atravessam a temática do corpo.

Apontando para a historicidade das doenças, Ítalo 

A. Tronca, em seu texto História e doença (1985), salientou a 

correspondência constante que existe entre a ordem bioló-

gica e a social. Em cada modalidade de doença, o indivíduo 

é nomeado, seu corpo é descrito, seu espaço de circulação é 

delimitado. Como afirma Tronca (1985, p. 137), “o discurso do 

doente se elabora, portanto, no interior do próprio discurso das 

relações do indivíduo com o social. Esta é uma das descobertas 

que devemos a Michel Foucault”.

Partindo do discurso sobre os corpos doentes da cidade 

de São Paulo no Período Republicano, Tronca (1985) buscou 

compreender a proliferação de enunciados sobre a lepra.  

O historiador apresentou o caráter coletivo do discurso, desde 

o doente que descreve seu corpo, até a sociedade que designa 

nele o mal absoluto que desfigura os traços. Torna-se necessário 

enfatizar a influência foucaultiana na dinâmica desenvolvida 

por Tronca (1985), entre as diferentes modalidades enunciativas 

como o Estado, o saber médico, o doente ou os meios de comu-

nicação, o historiador elaborou o caráter coletivo do discurso e 

a sua capacidade de produzir estéticas, formas e sentidos.

Assim como Tronca, Margareth Rago colocou em cena 

o discurso médico e o corpo da mulher. Seu trabalho De Eva a 

Santa (1985) esteve ligado a sua pesquisa de mestrado que no 

mesmo ano resultaria na obra Do cabaré ao lar (1985), ambas 

produções que caracterizaram um período de articulação entre 

o pensamento de Michel Foucault e a influência da História 
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Social com a publicação das obras de Edward Thompson 

(RAMOS, 2015).

Nos dois textos, a historiadora contrapõe os estereótipos 

do Período Republicano que produziam a prostituta como 

mulher marcada pelo vício, pela sexualidade insubmissa e 

pelo pecado com a figura da mãe de família, esposa, higiênica 

e discreta. A dimensão corporal deste texto é evidente desde 

a mãe com o seu corpo frágil, ingênuo e frígido e a prostituta 

vestida com roupas chamativas, cobrindo-se de perfumes e 

realizando atos provocadores.

Desenvolvendo o seu argumento a partir dos discursos 

médicos e jurídicos, Rago (1985) defendeu a visão de que ambos 

os corpos foram dessexualizados, seja pelo ideário de pureza 

imposto à mãe seja pela visão de que o trabalho da prosti-

tuta deva ser realizado produtivamente, sem sentir prazer. 

Invadindo o submundo da prostituição, sanitaristas desenvol-

veram classificações, catálogos e exames procurando controlar 

essas mulheres. Compreendendo o corpo como um espaço de 

disputas e estratégias, a historiadora destacou as articulações 

entre a medicina e a criminologia, visando criar uma tipologia 

corporal específica:

As prostitutas, assim como os criminosos e anarquistas, 

possuem uma configuração do cérebro diferente e alguns 

sinais orgânicos que as distinguem das mulheres normais 

[...] as prostitutas se caracterizam pela fraca capacidade 

craniana e por mandíbulas bem mais pesadas que as 

mulheres honestas (RAGO, 1985, p. 226-227).

Alvos da intervenção policial, as prostitutas e suas 

práticas foram isoladas em espaços fechados, o corpo e sua 

intimidade deveriam permanecer nos bordéis, lugar este que 



O CORPO COMO ESPAÇO DE INSCRIÇÃO DOS ACONTECIMENTOS: 
RESSONÂNCIAS FOUCAULTIANAS NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA

46

tinha por função “limpar” as ruas e centralizar as figuras 

transgressoras dispersas para melhor subjugá-las.

A historiadora brasileira afirmou os corpos, constante-

mente vigiados no espaço da fábrica, na invasão do cotidiano, 

nos costumes e práticas culturais de mulheres, homens e 

crianças. A partir da criação de escolas para os filhos dos 

trabalhadores, da instalação de pontos comerciais próximos 

às residências e da vigilância nos espaços, Rago (1985) colocou 

em questão o diagrama do poder que buscava o adestramento 

físico e moral dos corpos.

Influenciados pelo Foucault do panoptismo, Ítalo Tronca 

e Margareth Rago problematizaram seus objetos no contexto 

republicano. Marcadas pelas transformações ocorridas no 

Brasil da primeira metade do século XX, a doença e a prosti-

tuição eram atravessadas por processos disciplinadores, pelo 

desenvolvimento das instituições de sequestro, por complexas 

mudanças urbanas, médicas, familiares e escolares. Ao compre-

enderem o poder de forma difusa, Tronca e Rago deslocaram 

seus olhares da centralidade do Estado e das relações econô-

micas para os discursos, as instituições e os sujeitos.

Por outro lado, as ressonâncias foucaultianas entre os 

historiadores brasileiros estariam restritas ao contexto repu-

blicano e a História Contemporânea? A terceira historiadora 

do colóquio de 1985 nos deu indícios de que não. Instigada por 

aquilo que chamou de “universo foucaultiano”, Silvia Hunold 

Lara (1985, p. 229) decifrou a gramática dos ferimentos nos 

corpos dos escravos do Período Colonial.

O texto O castigo exemplar dos escravos no Brasil Colonial 

(1985), desdobramento de sua pesquisa de doutorado, abordou 

as relações entre senhores e escravos, no Brasil Colônia. Atenta 

para as marcas da escravidão inscritas na carne ferida dos 

escravos, a historiadora apresentou os castigos físicos, práticas 



Gabriel José Pochapski

47

consideradas pedagógicas que raramente eram questionadas 

naquele contexto.

Entre os documentos utilizados, o caso do juiz da 

Alfândega do Rio de Janeiro que solicitava, no século XVIII 

(LARA, 1985), a transferência do local dos castigos das praças 

centrais para os espaços de trabalho ganhou centralidade. Por 

meio dele, Lara (1985, p. 233) analisou o momento no qual “uma 

lei e um poder que deixavam de ser registrados apenas com 

papel e tinta, pelos senhores e para os senhores, para serem 

inscritos no corpo dos escravos”.

Na linguagem das cicatrizes das surras, das marcas e 

sinais apontava-se o pertencimento a um dono, quais eram os 

escravos fugitivos ou quais os crimes cometidos. Tal como o 

suplício de Vigiar e Punir (1976), o poder era inscrito e ostentado 

naqueles corpos desde o castigo físico, o controle da alimen-

tação, as distinções nos vestuários, a exploração física e a 

violência sexual (LARA, 1985).

Silvia Hunold Lara observa também o corpo enquanto 

espaço de resistência ao poder. Na carne se indicava a luta e a 

transgressão, uma corporeidade que denotava um saber escravo 

que poderia por eles ser lido, “[...] podia dizer sobre a qualidade 

do senhor que o havia imprimido, podia identificar um aliado 

possível numa fuga, numa rebelião, etc.” (LARA, 1985, p. 237). 

Ao produzir uma história do corpo no Brasil Colonial, Lara 

proporcionou um olhar diferente do qual a historiografia havia 

realizado sobre o período. Desse modo, a autora apontava que 

a abordagem apresentada por Foucault não estaria restrita a 

um catálogo de temas, pelo contrário, desdobrando-o em 

diversos usos e problemas seria possível elaborar tramas, fazer 

recortes, produzir séries distintas, olhar para o passado como 

um espelho estilhaçado em infinitos reflexos e formas.
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Tomando, por exemplo, esses três trabalhos, podemos 

observar como os corpos, suas fronteiras, intervenções e desejos 

não resultaram de sucessões contínuas, amistosas ou pacíficas. 

A aproximação com o pensamento de Foucault (1999) também 

se fez presente ao ressaltarem o caráter conflituoso das rela-

ções humanas. Leitor de Nietzsche, o filósofo francês reiterou 

constantemente, em sua obra, as batalhas e jogos discursivos, os 

poderes e saberes que nomearam e constituíram o corpo desta 

figura provisória e historicamente produzida chamada homem.

Foucault apresentou aos historiadores um corpo para 

além das naturalizações, o corpo como uma superfície instável 

e constantemente significada por poderes e saberes. Diferente 

de uma historiografia por vezes tímida, para falar sobre o corpo, 

o intelectual francês colocou a si próprio em uma conferência 

radiofônica no Círculo de Estudos Arquitetônicos, em 1967. 

Foi falando sobre seu próprio corpo que Foucault (2013) 

afirmou seu rosto magro, seus ombros arcados, seu olhar 

míope, sua ausência de cabelos, seu corpo como uma gaiola 

com a qual seria preciso se apresentar ao mundo. Era no corpo,  

ou a partir dele, que o cotidiano transcorreria, que os espaços 

seriam nomeados e que a dimensão histórica da vida poderia 

ser problematizada pelos historiadores.

Clio com carne e osso:  
Antropofagias do pensamento 
foucaultiano nos anos 90

Se a escrita da história demandaria um olhar constante 

para os corpos, os usos do pensamento foucaultiano, na década 

de 1990, indicavam a capacidade de “[...] utilizá-lo, deformá-lo, 
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fazê-lo ranger, gritar” (FOUCAULT, 1979, p. 143). Foi pelo entre-

laçamento do corpo em múltiplos temas que a influência de 

Foucault seria utilizada pelos historiadores brasileiros para 

a desmontagem de muitas das “verdades nacionais”. Não se 

tratou de torná-lo um “gurú”, mas sim de promover um uso 

antropofágico do seu pensamento, devorando-o e promovendo 

outros usos e desdobramentos (ROLNIK, 1989, p. 67).

Afirmando o caráter temporal e inventivo que atra-

vessou o nosso corpo, nosso contexto e história, Durval Muniz 

de Albuquerque Júnior e Denize Bernuzzi de Sant’Anna, ao 

suscitarem problemas específicos, consolidaram, a partir da 

década de 1990, a influência do pensamento foucaultiano na 

historiografia brasileira.

Com relação a Durval Muniz, os apontamentos iniciais 

dessas percepções podem ser analisados desde A invenção do 

Nordeste e outras artes (1999), obra resultante de sua tese de 

doutorado, defendida, em 1994, na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). Nessa produção, Albuquerque Júnior 

(2009) voltou-se para a primeira metade do século XX, proble-

matizando a emergência do Nordeste a partir de uma série de 

enunciados denominados como regionalismo.

Albuquerque Júnior (2009) chamou atenção para 

produção dos estereótipos e preconceitos resultantes de rela-

ções de poderes e saberes que eram subjetivados nos corpos.  

Nos discursos da seca, da aversão pela modernidade, nos traços 

da geografia, do clima e da vegetação, o corpo afirmado a partir da 

região seria subjetivado nas formas de se vestir e de se alimentar, 

nas expressões artísticas como a música, a pintura e o cinema.  

O regionalismo seria pensado como um mecanismo de poder 

que conformaria os corpos e apagaria toda a sua multiplicidade 

em detrimento de uma imagem única, a do nordestino.
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Dos desdobramentos resultantes dessa obra, o corpo 

ganharia importantes dimensões em diferentes pesquisas reali-

zadas pelo autor, ressaltarei aqui alguns de seus trabalhos sobre 

o gênero masculino. O primeiro, Nordestino: uma invenção do 

falo (2003), fez uso do método arqueológico foucaultiano, para 

analisar, em literaturas regionais e textos jornalísticos, as 

transformações que ocorreram entre o final do século XIX e a 

década de 1940. Para o historiador, a construção do Nordeste 

esteve atrelada com a invenção do macho nordestino, sinônimo 

da virilidade, rispidez e masculinidade.

Com a ascensão da República, o processo de moder-

nização do país, o crescimento urbano e as “novas modas” 

eram vistos como sinal de uma feminização da sociedade 

tradicional. Esses aspectos estiveram diretamente articulados 

a certas transformações ocorridas nos corpos, fossem elas 

as barbas raspadas entre os homens ou os novos penteados 

femininos. Segundo a sociedade tradicional, tais caracterís-

ticas indicavam que “os homens duros de antigamente agora 

amoleciam, perdiam a virilidade, a potência” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2003, p. 43).

O “homem nordestino” seria elaborado por saberes que 

relacionavam aspectos da aparência corporal com os compor-

tamentos e a cultura. Essas literaturas o inventaram como forte, 

rústico, viril e corajoso; o homem nesta região seria o “cabra 

macho”, estaria afastado da modernidade e sua produção de 

sujeitos delicados, histéricos e artificiais (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2003, p. 43).

Foi problematizando o corpo que este historiador colocou 

em questão a máquina de fazer machos, o corpo masculino que 

não deve apresentar nenhum traço definido enquanto femi-

nino, pelo contrário, o que deve sobressair é a sua capacidade de 
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violência, sua “fúria inata”. Como afirmou Albuquerque Júnior, 

este corpo deve ser:

Um corpo retesado, em permanente estado de tensão, 

corpo sempre com músculos definidos e em alerta, 

nenhum relaxamento, nenhuma lassidão. Nenhuma 

delicadeza, corpo rústico, rude, quase em estado de 

natureza, recendendo a suor e testosterona, viril, 

másculo. Corpo onde se ressaltem pelos, músculos, 

que transpareçam força e potência (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2010). 

O corpo másculo deveria manter-se tensionado e 

ereto, nele não deveria haver brechas para questionamento. 

Subjetivando essas posturas, o gênero seria incorporado como 

uma verdade sobre si. É nesse corpo que a vida se desenvolveria, 

que os gostos seriam impostos, que a subjetividade seria orde-

nada e conformada.

Assim como Albuquerque Júnior, a obra da historiadora 

Denise Bernuzzi de Sant’Anna intitulada História da beleza 

no Brasil (2014) resultou de sua tese de doutorado defendida 

na Universidade de Paris VII, em 1994. Entre suas diferentes 

pesquisas sobre a história do corpo, destacamos que Sant’Anna 

buscou compreender, neste trabalho, a beleza enquanto objeto 

de poder, perscrutando diferentes modos de produzir corpos, 

padrões e estéticas. Nesse sentido, o corpo belo, tal qual o 

corpo considerado feio, despertavam sensações, sentimentos 

e posições específicas (SANT’ANNA, 2014).

Ao compreender que as estéticas apresentam suas parti-

cularidades, a historiadora apontou para as transformações 

ocorridas no Brasil, desde o início do Período Republicano e seus 

impactos atuais. Salientando as intervenções realizadas em 
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espaços específicos do corpo, Sant’Anna (2014, p. 14) destacou 

que diferente da virada do século, no qual “o embelezamento 

tendia a se limitar à indumentária, ao uso e alguns produtos 

para o rosto e cabelos”, a partir da década de 1930 o ideário de 

beleza passou a atravessar o corpo em todas as suas fronteiras.

Implicando em novos comércios, estilos e padrões,  

os cortes das roupas deveriam favorecer as formas corporais 

idealizadas, as máscaras faciais, o disfarce das imperfeições 

do corpo. A idade, sinônimo do feio por estar atrelada a velhice, 

passou a ser escondida (SANT’ANNA, 2014, p. 45). Superfície 

demarcada por intervenções e mecanismos, a história da beleza 

no Brasil seria entrelaçada a partir de corpos que objetivavam as 

cinturas finas, sofriam em espartilhos e cintos, eram fascinados 

por músculos e cosméticos.

Incluindo Michel Foucault entre os historiadores do 

corpo como Georges Vigarello e Alain Corbin, Sant’Anna 

chamou atenção para a necessidade de questionar os “objetos 

naturais”. Para a historiadora, não se trata de descrever as 

transformações ocorridas com o corpo, no decorrer dos séculos, 

mas sim de elaborar questões, de investigar como as coisas 

tornaram-se naturalizadas, subjetivadas, acopladas nos corpos 

e suas práticas (SANT’ANNA, 1997, p. 275-284).

Em alguns dos trabalhos de Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior e de Denise Bernuzzi de Sant’Anna, podemos perceber a 

influência do pensamento foucaultiano em problemas especí-

ficos por eles levantados. Ao apresentarem mecanismos como 

o gênero, o regionalismo ou a beleza, esses autores enfatizaram 

o caráter histórico da produção e da subjetivação dos corpos.

Ressaltando a dimensão temporal e conflituosa que nos 

compôs, essas obras operaram não somente uma desmon-

tagem, mas tornaram possível compreender que os sujeitos 

não estariam predeterminados. Neste sentido, as regras não 



Gabriel José Pochapski

53

estariam eternamente estabelecidas, os corpos, os espaços onde 

estes habitam e seus modos de constituir a vida não estariam 

dados, mas sim apresentariam múltiplas possibilidades.

Considerações finais

Este texto não buscou compor um quadro totalizante da 

temática do corpo na historiografia brasileira, mas sim, analisar 

certos percursos e diálogos dos historiadores com a obra de 

Michel Foucault. Foi através do contato com este intelectual 

que os historiadores voltaram-se para os corpos que gritavam 

e apodreciam abandonados em prisões e clínicas. Haveria uma 

dimensão temporal nos corpos em surto, nos corpos doentes, 

torturados e submissos, mas também uma historicidade dos 

corpos que resistiam e transgrediam, que se cultivavam e 

permitiam outros modos de vida.

Se o corpo ocupou a centralidade em diferentes contextos 

de nossa história, os historiadores ainda têm dificuldades 

de relacionar-se com ele, menosprezam a sua importância, 

ocultando-o. Talvez seu caráter instável e deslocável ainda 

amedronte certos historiadores acostumados a crer na fixidez 

das coisas. Contrapondo-se a esta negação, podemos, a partir 

de Foucault, entender o corpo como acontecimento. Distante 

de qualquer prerrogativa a-temporal e determinista, o pensa-

mento foucaultiano nos instiga a compreender o corpo pela 

ação humana e seus eventos, um corpo enquanto afirmação do 

novo, como ruptura e mudança, aspectos estes fundamentais 

ao historiador e sua prática.
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É muito comum, atualmente em nossa sociedade, nos depa-

rarmos frequentemente com interrogações sobre tudo o que 

envolve nossa sexualidade (e, por vezes, até mesmo o nosso 

gênero). Entretanto, esses questionamentos são ainda mais 

comuns quando se trata de modos de expressão que dissidem 

da norma, isto é, que fogem das representações de gênero e 

sexualidade consideradas legítimas (cisgeneridade e heteros-

sexualidade). Essas questões aparecem de uma maneira em que 

é possível notar que os sujeitos agem como se acreditassem que 

reside na sexualidade e no gênero de cada um uma verdade 

(leia-se essência) que necessita ser falada, assumida, revelada.

Entretanto esses questionamentos não são imputados em 

igual medida para todos. Aqueles que se encontram dentro do 

padrão considerado legítimo não passam por interrogatórios tão 

constantes. Por outro lado, os indivíduos de orientação sexual 

dissidente da heterossexual passam por diversos momentos 

em que aparece como necessário discursar sobre a sua sexua-

lidade; são impelidos a “assumir” a sua condição de dissidente 

e acreditam (ensinados a acreditar) que esses momentos são 

cruciais porque é quando ele expõe algo sobre sua identidade. 

Essa assunção da sexualidade dissidente é considerada estrutu-

rante por supostamente mostrar uma espécie de verdade sobre 
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o sujeito que fala, como se ele estivesse informando ao outro 

que realmente é. Diante disso, o que ocorre é que enquanto 

homossexuais (ou quaisquer outros sujeitos de sexualidade 

dissidente) passam por esses diversos momentos de assunção 

da sua sexualidade, não vemos o mesmo ocorrer com heterosse-

xuais. Isso se deve ao fato de que o pressuposto do qual se parte 

é o da heterossexualidade como sexualidade normal/natural, 

que não precisa ser assumida ou explicada.

Todavia, apesar de hoje existir essa diferenciação em 

que uma sexualidade é tida como legítima é por si só auto 

justificada, fazendo, por conseguinte, com que as dissidentes 

tenham que se explicar. Até certo momento da história todos 

os indivíduos eram igualmente incitados a se confessar e dizer 

tudo sobre suas práticas sexuais, o que só foi modificado com 

a definição do casal legítimo (heterossexual monogâmico), 

sendo assim criada a obrigatoriedade de confissão apenas das 

sexualidades periféricas.

Esse incentivo leia-se condicionamento, à confissão sobre 

tudo que envolva o sexo inicia- se no fim do século XVI e se 

legitima na história da sexualidade passando a reger a produção 

das sexualidades modernas e se consolidando como modelo 

referente às práticas sexuais nas sociedades ocidentais. Uma 

vez que esse modelo é legitimado ele estará presente em toda a 

nossa socialização, de maneira que somos ensinados a aderir 

à ordem dominante. Esta ordem coloca os discursos sobre as 

práticas sexuais como uma maneira necessária para se acessar 

uma suposta verdade essencial sobre aquele que fala.

Para a compreensão de como, na história da sexualidade, 

o discurso sobre o próprio sexo passou a ser visto como algo tão 

importante e revelador sobre aquele que fala (sobretudo quando 

esse sujeito é dissidente do padrão legitimado de sexualidade), 
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assumindo um papel tão central na vida social, observaremos 

a proposta de Foucault que coloca essa questão como resultado 

de uma incitação a falar que se legitimou de tal maneira que 

ainda hoje é algo fortemente estabelecido.

Para melhor compreender esse percurso pelo qual se 

legitimou a obrigatoriedade de fazer do sexo um discurso perma-

nente, criando uma situação na qual, como afirmou Badinter, “a 

sexualidade serve de carteira de identidade” (BADINTER, 1993, 

p. 115), observaremos, como Foucault expõe no primeiro volume  

d’A história da sexualidade: a vontade de saber, a perspectiva 

histórica de surgimento e de proliferação dos discursos sobre o 

sexo, bem como a maneira pela qual isso se legitima. O entendi-

mento do modo como são expressos os discursos sobre o sexo, 

atualmente, em nossa sociedade, passa por compreender essa 

perspectiva histórica em que o sexo é colocado em discurso e 

incitado por todos os lados a ser confessado.

Cabe ainda salientar que apesar de aqui falarmos do 

incentivo aos discursos sobre as práticas sexuais, essa questão 

se desenvolveu de maneira que abarcou mais coisas do que 

somente a necessidade de confissão da sexualidade, até mesmo 

o próprio gênero com o tempo foi colocado sob a ótica de uma 

obrigatoriedade de ser assumido, quando disside da represen-

tação considerada legítima, isto é, quando não é condizente 

com a representação sexuada existente corpo, ou seja, quando 

o gênero com o qual o sujeito se identifica não é coerente com o 

sexo biológico presente no corpo, uma vez que a compreensão 

que construímos é de uma sequência compulsória, como 

nomeou Butler (2015), em que o gênero supostamente é determi-

nado pelo sexo anatômico. Desse modo, se a representação com 

a qual o sujeito se identifica escapa desse padrão ele é impelido 

a assumir-se e justificar-se. Todavia, não nos deteremos na 
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questão referente aos discursos sobre o gênero, pelo simples fato 

de que seria outro debate, ainda que interessante e com relação 

direta com a presente discussão, constitui outro universo que 

pode ser explorado em outro momento.

A Colocação do sexo em discurso e a 
incitação dos discursos sobre o sexo

A proposta de Foucault de que houve, desde o fim do 

século XVI, uma colocação do sexo em discurso e fortes inves-

timentos em se fazer falar sobre ele, surge como alternativa 

para a hipótese que até então vigorava para explicar a história 

das sexualidades e que ele nomeia de hipótese repressiva. Essa 

hipótese afirmava ter havido, desde a época clássica, uma forte 

repressão sobre as questões ligadas às práticas sexuais, tendo o 

sexo sido reduzido, segundo ela, unicamente à função reprodu-

tora, trancafiado no quarto do casal “modelo”, encerrado dentro 

da casa. Segundo essa hipótese “a repressão foi, desde a época 

clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e 

sexualidade” (FOUCAULT, 1997, p. 11).

Foucault rejeita fortemente tal hipótese e não acredita 

que ela seja suficiente para explicar a história da sexualidade a 

partir da idade moderna, entretanto, com isso, ele não considera 

ou propõe que não tenha havido proibições relacionadas ao sexo 

desde a época clássica, inclusive o autor até afirma que obvia-

mente houve muitas proibições referentes ao sexo, no entanto 

é, no mínimo, uma ilusão pensar a interdição como o “elemento 

fundamental e constituinte a partir do qual se poderia escrever 

a história do que foi dito do sexo a partir da idade moderna” 

(FOUCAULT, 1997, p. 17).
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É por esse motivo que, para mostrar os movimentos da 

história da sexualidade a partir da idade moderna, ele precisa, 

em certa medida, passar por cima da hipótese repressiva e o 

primeiro volume d’A história da sexualidade é uma introdução 

ou primeira abordagem de uma série de análises históricas que 

refutam essa hipótese, bem como é também onde ele apresenta 

a sua hipótese para a compreensão da formação da história da 

sexualidade, que consiste na ideia da colocação do sexo em 

discurso. Segundo ele, 

a partir do fim do século XVI, a ‘colocação do sexo em 

discurso’, em vez de sofrer um processo de restrição, foi, 

ao contrário, submetida a um mecanismo de crescente 

incitação (FOUCAULT, 1997, p. 17). 

O que aconteceu nos três últimos séculos, segundo 

Foucault, foi algo bem diferente do que aponta a hipótese 

repressiva. Ao invés de repressão em torno do sexo há “uma 

verdadeira explosão discursiva” (FOUCAULT, 1997, p. 21); uma 

proliferação dos discursos sobre o sexo. O poder se empenhou 

em fazer falar, ocasionando assim uma espécie de “incitação 

institucional a falar do sexo e a falar dele cada vez mais” 

(FOUCAULT, 1997, p. 22).

Para que seja possível melhor compreender como se deu 

esse empenho por parte do poder em fazer falar sobre o sexo, 

é estruturante conhecer a concepção de Foucault acerca do 

conceito. O poder, na perspectiva desse autor, aparece como 

algo que não está localizado em uma determinada instância, 

emanando de um único ponto; tampouco é um objeto detido 

por alguém, trata-se na realidade de um exercício, de práticas 

que funcionam em rede, algo que circula. O poder funciona 
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através de um conjunto de dispositivos de sujeição, responsável 

por produzir os sujeitos, operando na sujeição, controlando, 

domesticando e fabricando. Em Vigiar e punir, vemos como 

ele elabora o conceito de poder enquanto prática de sujeição, 

que se concretiza através da disciplina e se manifesta no corpo.  

Esse corpo é fabricado por técnicas e dispositivos de assujeita-

mento, tais como a pedagogia, por exemplo, e tem como objetivo o 

adestramento do corpo, visando, com isso, que ele se torne (econo-

micamente) útil e (politicamente) dócil. As disciplinas, enquanto 

“fórmulas gerais de dominação” (FOUCAULT, 2011, p. 133), 

permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõe uma relação de docilidade – utili-

dade, são o que podemos chamar as <<disciplinas>> 

(FOUCAULT, 2011, p. 133).

Notamos, observando a historicidade da sexualidade, 

que no campo de exercício do poder, o que houve, ao invés 

de uma repressão, foi uma multiplicação dos discursos sobre 

o sexo que teve início com a evolução da pastoral católica e 

do sacramento da confissão. Inclusive, segundo Foucault, a 

história de uma sexualidade moderna já se forma em grande 

parte com a pastoral Cristã. Houve, com a Contrarreforma, 

uma dedicação de todos os países de predominância católica a 

acelerar o ritmo anual da confissão. Houve, com isso, um alto 

crescimento incessante da confissão dos chamados “pecados 

da carne”. Com relação a esses pecados, também conhecidos 

como pecados contra a pureza, o que ocorreu foi que “atribui-se 

cada vez mais importância, na sua penitência – em detrimento, 

talvez, de alguns outros pecados” (FOUCAULT, 1997, p. 23).
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Foi posto pela igreja que 

todas as insinuações da carne: pensamentos, desejos, 

imaginações voluptuosas, deleites mov imentos 

simultâneos da alma e do corpo, tudo isso deve entrar, 

agora, e em detalhe, no jogo da confissão e da direção 

espiritual”(FOUCAULT, 1997, p. 23). 

Tudo o que tivesse a ver com o sexo deveria entrar no 

jogo da confissão, tudo deveria ser dito. E foi dessa maneira 

que se fez da carne a origem de todos os pecados. A partir desse 

momento os indivíduos passam a ser incitados a se policiarem 

em tudo que envolva o sexo e, em seguida, confessarem-se, até 

mesmo os seus sonhos devem ser observados com atenção e 

confessados. Com isso “a pastoral Cristã procurava produzir 

efeitos específicos sobre o desejo, pelo simples fato de colocá-lo 

integral e aplicadamente em discurso” (FOUCAULT, 1997, p. 26).

A confissão e as investidas na sua intensificação têm 

início na Pastoral Cristã, entretanto não se restringiu unica-

mente a esse campo, logo ela foi apoiada e relançada por outros 

mecanismos, essencialmente por um “interesse público”, no 

século XVIII nasceu uma espécie de “incitação política, econô-

mica e técnica a falar do sexo” (FOUCAULT, 1997, p. 26). O sexo 

passou a ser visto não como algo que se deve unicamente 

condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de 

utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar 

segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, 

administra- se. Sobreleva-se ao poder público; exige 

procedimentos de gestão; deve ser assumido por 

discursos analíticos (FOUCAULT, 1997, p. 27).
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Além desses mecanismos de interesse público, já a partir 

final do século XVIII, mas ganhando mais força no início do 

século XIX, houve outros focos que entraram também em ativi-

dade no que se refere a esse interesse em suscitar discursos sobre 

o sexo, tais como a medicina, a psiquiatria e a justiça penal,  

isto é, saberes científicos considerados a partir dessa época 

como as instancias legítimas de produção dos discursos de 

verdade. Dessa maneira o poder criou em toda parte 

dispositivos para ouvir e registrar, procedimentos para 

observar, interrogar e formular [...] O sexo se tornou, 

de todo modo, algo que se deve dizer, e dizer exausti-

vamente, segundo dispositivos discursivos diversos, 

mas todos constrangedores, cada um à sua maneira 

(FOUCAULT, 1997, p. 34).

A obrigatoriedade de discursar sobre o sexo é algo que 

foi institucionalizado, o poder colocou sobre os sujeitos, muito 

além do fomento às confissões, a obrigatoriedade de que 

eles fizessem da sua sexualidade um discurso permanente,  

desse modo fez-se do próprio desejo um discurso. O sexo 

foi “açambarcado e como que encurralado por um discurso 

que pretende não lhe permitir obscuridade nem sossego” 

(FOUCAULT, 1997, p. 24) e isso foi responsável por uma pecu-

liaridade do Ocidente moderno que consiste em uma “tarefa 

de se dizer a si mesmo e de dizer a outrem tudo que possa se 

relacionar com o jogo dos prazeres” (FOUCAULT, 1997, p. 24).

Em síntese, nessa perspectiva e, contrapondo-se à ideia 

de uma hipótese repressiva como central na definição da 

história da sexualidade, o que houve foi
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Em vez da preocupação uniforme em esconder o sexo, 

em lugar do recato geral da linguagem, a característica 

de nossos três últimos séculos é a variedade, a larga 

dispersão dos aparelhos inventados para dele falar, 

para fazê-lo falar, para obter que fale de si mesmo, para 

escutar, registrar, transcrever e redistribuir o que dele se 

diz [...] o que é próprio das sociedades modernas não é o 

terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, 

mas sim o terem-se devotado a falar dele sempre, valo-

rizando-o como segredo (FOUCAULT, 1997, p. 35-36).

E ainda é importante também atentar para o fato de que:

É preciso, portanto, abandonar a hipótese de que 

as sociedades industriais modernas inauguram um 

período de repressão mais intensa do sexo. Não somente 

assistimos a uma explosão visível das sexualidades heré-

ticas, mas, sobretudo, a um dispositivo bem diferente da 

lei: mesmo que se apoie localmente em procedimentos 

de interdição, ele assegura, através de uma rede de 

mecanismos entrecruzados, a proliferação de prazeres 

específicos e a multiplicação de sexualidades dispa-

radas (FOUCAULT, 1997, p. 48).

Em suma, podemos observar que esse processo histórico 

de fomento dos discursos sobre as práticas sexuais as colocou 

em evidência fazendo delas um elemento considerado de 

grande importância na vida social. O sexo, ao ser colocado em 

discurso, legitimou-se socialmente como algo que necessita 

ser falado. No entanto, apesar de inicialmente a incitação à 

confissão ser igual para todos, é chegado o momento em que 
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essa obrigatoriedade passa a ser apenas dos dissidentes da 

sexualidade eleita como legítima.

Com a eleição do casal legítimo quem 
precisa se confessar? Implicações sobre 
sexualidades dissidentes (periféricas)

Quando Guacira Louro diz que 

uma forma de sexualidade é generalizada e naturalizada 

e funciona como referência para todo o campo e para os 

sujeitos. A heterossexualidade é concebida como ‘natural’ 

e também como universal e normal (LOURO, 2000, p. 17). 

Ela está sintetizando algo que Foucault constata e 

descreve detalhadamente. O autor propõe que, no início da 

colocação do sexo em discurso, a incitação à confissão sobre 

o sexo se deu igualmente para todas as condutas sexuais, mas 

logo esse mecanismo se desenvolve e chega o momento em 

que é definido o casal legítimo, o heterossexual monogâmico, 

que passa, a partir desse momento, a ser o modelo de relação 

natural e legítima, passando, portanto, a ser interrogado com 

menos força. Essa definição modifica ou resume, o foco da 

incitação aos discursos sobre o sexo, sendo, a partir de então, 

direcionado apenas aos sujeitos de sexualidades dissidentes.

A esse respeito, podemos notar que, segundo Foucault, 

a explosão discursiva que circundou as práticas sexuais, 

desde o fim do século XVI, mas que tem seu aceleramento e 

se desenvolve como mais força no século XVIII, gerou duas 
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principais grandes modificações fixadas desde então na história 

da sexualidade moderna. São elas: em primeiro lugar, a eleição 

da monogamia heterossexual como modelo legítimo de sexu-

alidade, o que gera, por conseguinte, a segunda modificação 

que consiste em um constante interrogatório voltado para as 

sexualidades irregulares, ou como o próprio Foucault nomeia: 

as sexualidades periféricas. Para compreender detalhadamente 

essa questão, observemos o que o autor propõe ter ocorrido:

Em primeiro lugar, um movimento centrifugo em 

relação à monogamia heterossexual. Evidentemente, 

o caminho das práticas e dos prazeres continua a 

apontá-la como sua regra interna. Mas fala-se nela 

cada vez menos [...] o casal legítimo, com sua sexua-

lidade regular, tem direito a maior discrição” [...] em 

compensação o que se interroga é a sexualidade das 

crianças, dos loucos, dos criminosos; é o prazer dos 

que não amam o outro sexo. Todas estas figuras, outrora 

apenas entrevistas, têm agora de avançar para tomar a 

palavra e fazer a difícil confissão daquilo que são. Sem 

dúvida não são menos condenadas. Mas são escutadas; 

e se novamente for interrogada, a sexualidade regular 

o será a partir dessas sexualidades periféricas, através 

de um movimento de refluxo (FOUCAULT, 1997, p. 39).

Com a definição do casal legítimo são muitas as impli-

cações sobre os sujeitos de sexualidades dissidentes. Eles 

passam a ser alvo de diversas violências e constantes chamadas 

à norma, mas, sobretudo, têm estabelecida a obrigatoriedade 

de formular discursos sobre sua sexualidade. Isso ocorre 

porque, ao se colocar uma sexualidade como legítima, natural 
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e auto justificada, determina-se, consequentemente, que as 

sexualidades dissidentes precisam ser reveladas, assumidas 

e explicadas. Ao se definir a heterossexualidade monogâ-

mica como a única expressão sexual legítima, atribui-se aos 

heterossexuais e suas representações o protagonismo do 

espaço público sem a necessidade de assunção ou explicação 

da sua sexualidade. Com isso, consequentemente, se lança a 

homossexualidade ao campo privado, de onde só é possível sair 

assumindo (confessando, discursando sobre) sua sexualidade.

Sedgwick (2007) é outro autor que escreve sobre esse 

aprisionamento e obrigatoriedade de discursar sobre sua sexu-

alidade quando dissidente. Ele desenvolve um trabalho, que 

traz como título “Epistemologia do Armário”, no qual também 

irá abordar a questão da definição da sexualidade legítima 

que cria com ela a necessidade de revelação das sexualidades 

dissidentes. O autor irá trabalhar o armário como símbolo desse 

aprisionamento e o discurso sobre a própria sexualidade como 

a maneira de sair desse armário e se tornar visível.

O armário, segundo Sedgwick, é uma figura central na 

vida dos homossexuais, porque, ao se definir a heterossexuali-

dade como única expressão legítima de sexualidade, os gays e 

as lésbicas são lançados em um universo secundário e por não 

estarem exercendo a sexualidade “natural” devem assumir sua 

condição, falar sobre ela, sair do armário. A saída do armário da 

qual fala Sedgwick pode ser compreendida no mesmo sentido 

apontado por Foucault, isto é, como uma espécie de confissão 

sobre as práticas sexuais do sujeito, como um discurso sobre o 

seu sexo que ele formula porque é impelido a tal.

Entretanto essa saída do armário não ocorre apenas uma 

vez e uma das características desse processo é a sua constância. 

Existe uma espécie de condição permanente do armário que 
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acarreta a constância dos discursos sobre o sexo. Sedgwick 

aponta que os homossexuais sempre estarão no armário para 

determinadas pessoas, por mais “assumido/a” que ele/ela seja, 

sempre haverá alguém com alguma importância para ele/ela 

que não saberá da sua orientação sexual. Ademais, cada entrada 

em um novo ciclo social, nova turma escolar, grupo de amigos, 

colegas de trabalho etc., sempre pressupõe uma nova saída do 

armário, pelo fato de que a pressuposição inicial sobre todos 

os sujeitos é a de heterossexualidade, assim toda dissidência 

é impelida a ser confessada e não apenas uma vez, é por esse 

motivo que os sujeitos de sexualidades periféricas necessitam 

com constância discursar sobre sua sexualidade, confessar-se, 

assumir-se, mesmo que o “assumir-se” não finde as relações 

com o armário (SEDGWICK, 2007), isso finda apenas naquele 

contexto específico, mas deixa em aberto diversos outros 

contextos, que nunca findarão enquanto a heterossexualidade 

for vista como obrigatória.

Tendo em vista os aspectos observados neste trabalho, 

percebemos que o modelo que temos hoje, do sexo enquanto 

um discurso permanente, é válido apenas para aqueles que 

destoam do que foi definido como normalidade e resulta de 

uma produção histórica. Como propõe Foucault com a hipótese 

da colocação do sexo em discurso, esse modelo começou a se 

constituir quando o sexo foi colocado em discurso e impelido 

a ser confessado através de diversos mecanismos de poder, no 

desenvolvimento da confissão foi definido o casal legítimo e 

com isso a obrigatoriedade do discurso sobre o sexo, que antes 

era imposta igualmente a todos, recaiu apenas sobre os sujeitos 

de sexualidades periféricas.
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O objetivo desse texto é apresentar a sexualidade como distinta 

ao gênero, percorrendo uma história cercada de punições e 

controles. Desse modo, demarcamos a sexualidade como forma 

política, ou seja, 

como o gênero, a sexualidade é política. É organizada em 

sistema de poder os quais recompensam e encorajam 

alguns indivíduos e atividades ao passo em que punem 

e suprimem outros (RUBIN, 2003, p. 43).

No trabalho, versamos sobre as questões dos pânicos 

morais1 que antecede o século XIX e ainda rondam nossa 

sociedade. Destarte, verificamos que mesmo distinguindo-se 

do gênero é no corpo-sexuado que as normalidades sexuais irão 

se escrever. Para tanto, o texto é desenvolvido, metodologica-

mente, a partir de uma revisão bibliográfica sobre sexualidade. 

O texto está dividido em três momentos: corpos controlados: 

uma sexualidade “verdadeira”, “Só pro meu prazer”: sexuali-

dades desesperadas ou disparatadas? E considerações finais. 

1 De acordo com Richard Miskolci (2007) o pânico moral é o mecanismo de 
resistência e controle da transformação societária que emergem a partir do 
medo social com relação às mudanças, especialmente as percebidas como 
repentinas e, talvez por isso mesmo ameaçadora.
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No primeiro tópico, apresentamos como os corpos foram e vem 

sendo regulados, controlados, vigiados e punidos ao longo de 

séculos por instituições religiosas, jurídicas e médicas a partir 

de diferentes momentos históricos. Na segunda parte do texto, 

procuramos refletir em uma perspectiva desconstrutora da 

relação biológica que dá significado ao gênero em concordância 

com a sexualidade. Por fim, concluímos que, assim como o 

gênero, sexo e sexualidade são construídos socialmente e essas 

construções são cercadas de violência inferida aos sujeitos que 

não reproduzem as tais normas instituídas.

Corpos controlados: uma 
sexualidade “verdadeira”

A sexualidade tem atravessado por distintas formas de 

performance e repressão ao longo da história. O conservado-

rismo assume o controle de algumas sociedades a partir do 

século XVI e acaba ecoando em algumas das construções que 

acertam sobre os sujeitos homens e mulheres, uma vez que 

fora uma época em que os indivíduos conviviam em perma-

nente vigilância através das instituições religiosas, jurídicas 

e médicas, dessa maneira, a sexualidade era vivida no âmbito 

do lar. Não há mais palavras, gestos, discursos em que os 

corpos possam se exibir sem vergonha, pois, ao sexo é rele-

gado o silêncio, o escuro do lar, uma afirmação de inexistência 

(FOUCAULT, 1988).

O controle da sexualidade era desenvolvido pelo 

controle de si, no ato da confissão religiosa, imposta 
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pela Igreja Católica, com atribuição de penitência aos 

pecados da carne. O discurso de obediência pregado 

pela religião católica pretendia fazer a junção do corpo 

e da alma através do controle da palavra, que está 

presente nas ações e pensamentos dos sujeitos, pois 

a vontade de saber sobre si é uma forma de controle e 

de sujeição destes, no intuito de torná-los moralmente 

aceitáveis e tecnicamente úteis (ALMEIDA, 2013).

Por conseguinte, a infidelidade, os homossexuais, os 

casamentos sem concordância, dentre outros eram formas 

de desvio, anormalidades que culminavam em condenações. 

Desse modo, há regularização no corpo social, coletivo e moral 

da sociedade, uma fabricação da autoridade sob o sujeito que 

produz tanto uma sexualidade “normal e/ou anormal”.

O sexo mantém intima relação com o poder, o que parece 

acarretar na sexualidade certo comprometimento com as rela-

ções de dominações existentes. Essas dominações leem-se na 

tríade sexo/gênero/desejo, categorias distintas que são represen-

tadas como única na figura central do corpo dimórfico e binário.

Durante séculos, o sistema autoritário da reprodução 

impele o símbolo máximo do prazer sexual, determinado na 

ideia de gêneros inteligíveis. Assim, a sexualidade ganhou retó-

rica dentro da lógica heteronormativa: Homem – Pênis – Vagina 

(como desejo); Mulher – Vagina – Pênis (como complemento). 

Apresentada pela matriz2 heterossexual se institui apenas dois 

2 De acordo com Butler (2003), a concepção de matriz heterossexual se 
fundamentaria na base de inteligibilidade cultural, enfim, uma regra baseada 
de acordo com normas histórico-sociais de sexuação, que estabelece corpos, 
gêneros e desejo. Tal matriz determina a inteligibilidade discursiva hegemô-
nica de um corpo, que, para ser coerente e ter um sentido, deve ter um sexo, 
um gênero estável e, ainda, um desejo baseado na complementaridade dos 
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corpos possíveis, dois gêneros inteligíveis. Como afirma Butler 

(2003), apenas duas supostas subjetividades diferentes e homo-

gêneas. Logo, ao homem, a vagina é referenciada como desejo 

único de experienciar suas atividades sexuais, já para a mulher, 

o pênis serve como complemento de sua principal função, a 

reprodução. Desse modo, na sociedade moderna, o sexo estaria 

cultivado em suas práticas como forma de aumentar o controle 

dos indivíduos (FOUCAULT, 1988).

A esfera da sexualidade tem, em sua política interna, 

desigualdades e maneiras de opressão, assim como outros 

comportamentos humanos. As instituições que controlam 

a sexualidade são produtos sociais e culturais, contudo, há 

períodos em que a sexualidade é claramente contestada e 

politizada, como nos mostra Gayle Rubin (2003):

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, o final do século 

XIX foi um desses períodos. Ao longo desse tempo movi-

mentos sociais fortes se focaram nos “vícios” de todas 

as sortes. Havia campanhas educacionais e políticas 

encorajando a castidade, criminalização da prostituição 

e para desencorajar a masturbação, especialmente 

entre os jovens. Cruzadas morais atacaram a literatura 

obscena, pinturas com nudez, salões de música, aborto, 

informações sobre o controle da natalidade e a dança 

pública (RUBIN, 2003, p. 1).

As políticas de vigiar e punir os desviantes da sexualidade 

“normal” atravessaram séculos alocando esses sujeitos em 

corpos: um homem deve ser masculino e desejar uma mulher, uma mulher 
deve ser feminina e desejar um homem.
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campos médicos e psicológicos. A noção do sexo como danoso 

aos jovens foi arquitetada para isolá-los dos conhecimentos e 

experiências sexuais, visto que, a medida que perguntavam 

qual o verdadeiro sexo determinava os sujeitos ao gênero 

correspondente, as suas genitálias e as práticas sexuais eram 

enraizadas no âmbito do lar.

Neste sentido, não muito distante, a década de 1950, nos 

Estados Unidos, os deslocamentos da organização da sexuali-

dade deixam de lado a prostituição, masturbação e as condutas 

desviantes da sexualidade para focar o que eles consideram, 

nesse período, como maior perigo social – a imagem do homos-

sexual, visto como um “ofensor sexual” (RUBIN, 2003).

O termo “ofensor sexual” muitas vezes aplicado para 

estupradores, outras para “molestadores infantis”, e 

eventualmente funcionou como um código para homosse-

xuais. Nas suas versões burocráticas, médicas e populares, 

o discurso do ofensor sexual tendeu a enfumaçar as 

distinções entre o ato sexual violento de atos ilegais, mas 

consensuais como a sodomia (RUBIN, 2003, p. 3).

O sistema dos controles dos corpos passa a identificar e 

classificar os sujeitos e, para pôr o sexo em serviço do poder, 

conta com a confissão (FOUCAULT, 1988) como aliado pode-

roso. O homem confessa-se não apenas para Igreja, mas para 

medicina, família, justiça e amigos.

Em São Francisco a polícia e a mídia travaram uma 

guerra contra os homossexuais ao longo dos anos 1950. A 

polícia invadiu bares, patrulhou os lugares de pegações, 

conduziu varreduras nas ruas e deixou claro que iriam 
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remover todas as queens para fora de São Francisco. 

A repressão entre indivíduos gays, bares e áreas de 

sociabilidades ocorreu em todo país (RUBIN, 2003, p. 4).

Os Estados Unidos se mostram ao mundo como um expo-

ente em potencial para mais um apartheid. Via da segregação de 

brancos x negros, ricos x pobres para a segregação entre sujeitos 

heterossexuais x homossexuais. Conforme Rubin (2003), a onda 

de terror sexual se aprofunda nas fronteiras mais simbólicas 

das experiências sexuais dos sujeitos. O termo primordial na 

pureza dos jovens afastava qualquer tipo de conhecimento 

sobre a homossexualidade, a eles restava o sentido de perigo – os 

impuros. Nos Estados Unidos, ecoavam-se, nesse momento, os 

gritos de séculos atrás, um movimento para cumprir o compor-

tamento sexual aceitável.

Períodos como os anos de 1880 na Inglaterra e os anos 

1950 nos Estados Unidos recodificam as relações de 

sexualidade. As lutas que foram travadas deixam um 

resíduo na forma de leis, práticas sociais e ideologias 

que então afetam a forma na qual a sexualidade é expe-

rienciada por muito tempo após o desvanecimento dos 

conflitos imediatos (RUBIN, 2003, p. 9).

Não muito obstante, no Brasil é no século XIX, encon-

tramos os primeiros relatos que concerne a sexualidade. Assim 

como nos Estados Unidos e Europa, falar de homossexualidade 

é colocar os sujeitos dentro de categorias que espalhavam 

terror, pânico.
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Com postura higienista3, as práticas sexuais passaram 

do domínio da religião para a ciência e dentre essas práticas 

as relações entre pessoas do mesmo sexo são designadas como 

homossexualismo4. Esses sujeitos passaram a ser significados 

pela ciência médica para curar e da jurídica para punir. Segundo 

Moreira (2012), é, no final do século XIX, que as pesquisas 

médicas cientificas nomeiam e classificam as variantes sexuais. 

Desse modo, enquadra-os como desvio ou patologia.

No Brasil, mediante os saberes médico-científicos, os 

primeiros relatos sobre a homossexualidade aparecem na 

literatura e sob os escritos da tendência teórica europeia, em 

que predomina a visão biológica, baseada na relação heteros-

sexual, monogâmica e reprodutiva. Como a sociedade passava 

pelo período higienista, aqueles que se afastavam desse modelo 

eram criticados pela sociedade e apontados como portadores 

de doenças ou problemas de saúde (MOREIRA, 2012). Ou ainda, 

como aponta Miskolci (2003), aqueles que se afastavam do 

modelo economicamente produtivo e biologicamente repro-

dutivo da família burguesa eram rotulados e classificados como 

aberrações. Nesse momento, a homossexualidade passa a ser 

vista como distúrbio, anomalia, alguém que precisa de cura.

São os discursos científicos que emolduram os sujeitos em 

corpos disciplinados, normatizados, ao mesmo tempo em que 

identifica e nomeia o sujeito, destacando na sociedade, corrige, 

com o intuito de alterar o que é desviante (MOREIRA, 2012).

3 A sociedade brasileira no século XIX passa pelo período médico higienista.

4 Entendido como homossexualismo, pois é colocado como categoria médica, 
doença. Deste modo, sujeitos homossexuais eram diagnosticados como 
doentes.
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A homossexualidade passou a ser encarada como sinal 

de degenerescência, surgindo um julgamento moral, 

fruto de discursos religiosos, jurídicos e médicos. 

Todos esses discursos serviram para criar o estereótipo 

homossexual, como a “figura da antinorma ou do desvio 

do ideal, representada pelos que não podem, não sabem 

ou não querem seguir as injunções ideais” (COSTA, 1992 

apud MOREIRA, 2012, p. 267).

O Brasil vivia sobre a égide do modelo patriarcal, logo 

nega a legitimidade de qualquer sexualidade que não (re)

produza a lógica heterossexual, embora, existissem lugares que 

fossem frequentados por homossexuais.

Existiam lugares que eram bastante frequentados por 

homossexuais, tais como portas e porões dos teatros, 

em dias de espetáculos, cafés, restaurantes, bilhares, 

botequins, portarias de conventos, escadarias de igrejas, 

casas de banho, além dos já citados parques e praças o 

que dá uma ideia da ampla rede de relações homosse-

xuais que existia nesse período (MOREIRA, 2012, p. 268).

Tal visibilidade fez com que fosse necessário importar 

mulheres europeias para conter as práticas homossexuais. 

A situação ficou tão comum, e isso causava estranheza 

e aversão às classes médica, jurídica e religiosa, que foi 

necessário importar prostitutas da Europa, na intenção 

de conter as práticas homossexuais, como um mal 

menor (SOARES, 1992 apud MOREIRA, 2012, p. 268).
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No século seguinte, como aponta Green (2000), nos anos 

30, no Brasil, o abafamento da cura gay era constante e corria 

por conta da repressão policial e psiquiátrica. Nos anos 50, a 

visibilidade aponta como história de emancipação, porém, 

apenas nos anos 60, se proliferam os primeiros jornais e revistas 

gays. Entretanto, sofrem repressão da ditadura militar. É, no 

final da década de 70, que a militância homossexual ganha 

dimensão, mas é abalada com o pânico da AIDS e a necessidade 

de responder à onda de homofobia causada em relação a essa 

doença. Sendo assim, no Brasil, a história da homossexualidade 

assume o papel marginal no universo da sexualidade.

Na ausência de um corpo inteligível e coerente às normas 

sociais, parece ser difícil tomar decisões. A posição cientificista 

e essencialista moldurou os sujeitos nesses períodos.

Um tal axioma é o essencialismo sexual – a ideia de que 

o sexo é uma força natural que existia anteriormente a 

vida social e que molda as instituições. O essencialismo 

sexual é incorporado no saber popular das sociedades 

ocidentais, as quais consideram o sexo como psiquiatria 

e psicologias, o estudo acadêmico do sexo tem repro-

duzido o essencialismo. Estes campos classificam com 

propriedade dos indivíduos. Talvez seja inerente aos 

hormônios ou a psique. Talvez seja construída como 

fisiológico ou psicológico. Mas dentre essas catego-

rias etnocientíficas, a sexualidade não tem história e 

tampouco tem determinantes sociais significativos 

(RUBIN, 2003, p. 10).

Destarte, uma nova forma de conhecimento sobre o 

comportamento sexual ofereceu ao sexo uma história, criando, 
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desse modo, uma alternativa ao essencialismo – o construti-

vismo. Opondo-se ao essencialismo, a corrente construtivista 

compreende a sexualidade como constituída na história e na 

sociedade e não na esfera biológica. Dessa maneira, não é a 

genitália que vai legitimar um modo único, absoluto e dico-

tômico de se experienciar os desejos sexuais. No debate entre 

as duas posições: o essencialismo e construtivismo, Maria 

Heilborn e Elaine Brandão (1999) nos dizem que:

Nas trincheiras do essencialismo viceja a convicção de 

que há algo inerente à natureza humana, inscrito nos 

corpos na forma de um instinto ou energia sexual, que 

conduz as ações. A sexualidade ora restringe-se a um 

fisiológico, a serviço da reprodução da espécie, ora à 

manifestação de um padrão, de ordem psíquica, que 

busca se extravasar (HEILBORN; BRANDÃO, 1999, p. 9).

E ainda:

O construtivismo social reúne abordagens que buscam 

problematizar a universalidade deste instinto sexual. 

O foco da argumentação é o de que existem formas 

culturalmente especificas, as quais o olhar ocidental 

chamaria de sexualidade, que envolvem contatos corpo-

rais entre pessoas do mesmo sexo ou sexos diferentes, 

ligados ou não à atividades reprodutivas, que podem ter 

significados radicalmente distintas entre as culturas, ou 

mesmo entre grupos populacionais de uma determinada 

cultura. Portanto, os significados sexuais e, sobretudo, 

a própria noção de experiência ou comportamento 

sexual não seriam possíveis de generalização, dado que, 
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estão ancorados em teias de significados articuladas a 

outras modalidades de classificações, como o sistema 

de parentesco e de gênero, as classificações etárias, 

a estrutura de privilégios sociais e de distribuição de 

riqueza etc. (HEILBORN; BRANDÃO, 1999, p. 9)

Portanto, em concordância com Rubin (2003), podemos 

inferir que o sexual não se reduz as esferas psíquicas, tampouco, 

reprodutivas, mas implicam concordatas culturais acerca da 

satisfação erótica, construções simbólicas que são moldadas 

pelas sensações e prazeres físicos.

“Só pro meu prazer”:  
sexualidades desesperadas 
ou disparatadas?

O império biológico fundamentou as questões de gênero 

e de sexualidade, dado que acreditavam estar na genitália a 

descrição dos papéis sociais e sexuais para explicitar a ordem 

moral. Conseguinte, como aponta Michel Foucault (1988), 

há uma propagação de saberes médicos com finalidade de 

ratificar que os comportamentos humanos, principalmente 

sexuais, têm sua origem na biologia dos corpos. Em busca de 

um sexo “verdadeiro”, o dispositivo da sexualidade inicia o 

controle de corpos abjetos, dissidentes, corpos que falharam 

em viver de forma plena a condição do seu gênero.

Os discursos científicos sobre as diferenças biológicas 

entre homens e mulheres, construídos como verdades 
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irrefutáveis ao longo dos séculos XVIII e XIX, foram 

antecedidas pela rediscussão do novo estatuto social 

da mulher. Por volta da segunda metade do século 

XVIII, as diferenças anatômicas e fisiológicas visíveis 

entre sexo não eram consideradas, até que se tornou 

politicamente importante diferenciar do ponto de 

vista biológico, homens e mulheres mediante o uso do 

discurso científico (BENTO, 2006, p. 115).

Destarte, mediante as distinções, implicava a “solução” 

das diferenças. A dicotomização dos órgãos nomeados como 

pênis e vagina, como vimos, propunha significados “reais”, 

uma vez que, o primeiro se inscreve como produtor e o 

segundo como reprodutor de vidas. A condição que mudasse 

essas representações poderia ser penalizada, sob acusação de 

monstruosidade. Há então, uma negação constante ao corpo 

ambíguo e ao desejo homossexual.

A organização das subjetividades em um mundo marcado 

pela polarização naturalizada dos gêneros acaba por criar 

um conjunto de subjetividades e sexualidades diver-

gentes do modelo estabelecido pelas normas de gênero, 

mas que serão recuperados por essas mesmas normas 

a medida que se estrutura explicações patologizantes 

para essas subjetividades e sexualidades divergentes, 

operando-se uma inversão: o problema está no indivíduo, 

e não nas normas de gênero (BENTO, 2006, p. 131-132).

Os sujeitos dissidentes nascem sob a égide de uma iden-

tidade que tem, no seu corpo, as marcas traçadas socialmente, 

já que o gênero é significado socialmente e estruturado pela 
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diferença sexual, havendo assim, a produção de uma anor-

malidade fundamentada na inteligibilidade de gênero, que 

é produto da heterossexualidade compulsória5. Conforme 

Butler (2003), é a marca do gênero que atribui existência 

significável para os sujeitos, qualificando-os para a vida no 

interior da inteligibilidade cultural.

Com a impossibilidade de vigiar os sujeitos e colocá-los 

em um domínio inteligível, esquadrinham-se novas maneiras 

de inserir os atores sociais em classificações que os identificam 

como monstro ou anormal, assim como explica Foucault (2001). 

Há muito tempo, se tem essas percepções acerca de sujeitos 

que se encontram, por vezes, à beira da heteronormatividade6, 

a qual atribui uma inteligibilidade ao sexo/gênero e ao desejo 

de acordo com características que os indivíduos impregnam 

em seus corpos.

Assim sendo, na produção dos gêneros inteligíveis, não 

existe lugar para relativização, só pode ter masculinidade em 

corpos-pênis e feminilidade nos corpos-vagina. Como afirma 

Bento (2006), nascemos e somos apresentados a uma única 

possibilidade de construirmos sentidos identitários para nossas 

sexualidades e gêneros.

5 De acordo com Miskolci (2007), a heterossexualidade compulsória tem 
por objetivo “formar a todos para serem heterossexuais ou organizarem 
suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior e ‘natural’ da 
heterossexualidade”.

6 De acordo com Bento (2006), compreende-se a heteronormatividade “a 
força que heterossexualidade tem de apresentar-se como a única forma dos 
sujeitos viverem suas sexualidades e sua capacidade de normatizar inclusive 
as relações não heterossexuais. O binômio ativo/passivo seria uma das 
formas dessa norma se apresentar, sendo o ativo vinculado ao masculino e a 
passividade identificada como um atributo sexual e subjetivo feminino. Este 
binômio opera e atravessa as relações de gênero e sexuais, inclusive sendo 
um marcador classificatório fundamental entre gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais.”.
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Essas regras só demonstram o quanto às relações 

humanas são construídos de acordo como o tempo e 

espaço que os sujeitos sociais se encontram imersos. 

Os processos de transformação, sejam subjetivos 

(ou da ordem do sociologicamente invisível) ou nas 

relações sociais macro, caracterizam-se por disputas 

mais ou menos intensas, derivando daí a necessidade 

de se pensar os limites mesmo da ideia de liberdade. Os 

meios de liberdade que os sujeitos deveriam se deleitar 

são castrados desde a infância, através dos meios socia-

lizadores7 como a família, escola, religião dentre outros 

mecanismos, os quais inculcam maneiras de ser que são 

encaradas como normais e naturais, impossibilitando 

uma agência subversiva. Todavia não se pode delegar 

essa ideia a todos os atores sociais, haja vista que as 

ações dos sujeitos estão amparadas por normas que 

deixam em suas bases fissuras, onde se podem elaborar 

formas de ser e de agir diante do que é exposto como 

verdade (GOMES; ALMEIDA; BENTO, 2001, p. 134).

Diante das ideias apresentadas acima, compreende-se 

que há instituições e agências que regulam os corpos na tenta-

tiva de padronizar e, sobretudo, normatizar os indivíduos para 

que eles correspondam as normas impostas socialmente. No 

caso dos homossexuais, o primeiro passo foi conferir o caráter 

de doença, nesse sentido oferecendo o controle dos “corpos 

doentios” a “cura” do discurso e regulação do saber médico e 

7 Por socialização entende-se o “processo pelo qual todo indivíduo passa 
após o nascimento, com o objetivo de inculcar ou interiorizar nele as regras, 
leis e normas que a sociedade em que ele está inserido mantém.” (BERGER; 
LUCKMAN, 2012).
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psiquiátrico. Destacando que na figura de um corpo sexuado se 

cristalizou as características fundantes da sexualidade.

Portanto, se antes era a genitália que dizia quem você 

se tornaria, é na construção do gênero como social que a 

sociedade imprime características fixas para o feminino e 

masculino. Logo, é no corpo que se representa o “Outro” na 

primícia de um modelo masculino e feminino homogêneo. 

Desse modo, um corpo construído como homem/macho 

qualquer traço de feminilidade é visto como desvio de viver 

sua masculinidade. É ele o “efeminado”, gay, a bicha. Por outro 

lado, se a mulher expressa atributos da masculinidade, passa a 

ser reconhecida como mulher macho, sapatão, caminhoneira 

– lésbica. Destarte, é no corpo que se instaura o terror de viver 

e conviver com um padrão absoluto do masculino e do femi-

nino. O fato de gostar de futebol, arte marcial, encher a cara 

com os amigos não diz que sexualidade o sujeito experimenta. 

Quem garante que, por inscrever no meu corpo performance 

do feminino, meus desejos sexuais se deem na heteronorma-

tividade? As performances de gênero que os corpos revelam 

não são traduções imediatas da sexualidade.

Considerações Finais

Este artigo teve como finalidade refletir de maneira 

crítica o controle sob os corpos, sobretudo, mostrar como a 

sexualidade foi construída e constituídas em normas sociais 

que normatizam e dão resposta a dicotomia/binarização dos 

indivíduos. Procuramos, a partir de fragmentos históricos, 

demonstrar como a opressão e repressão da sexualidade foi 
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estabelecida, para tal exemplificação, a década de 50 nos 

Estados Unidos e o final do século XIX, no Brasil.

Refletimos, a partir do diálogo com Michel Foucault sobre 

a sexualidade como forma discursiva que se introjeta nos jogos 

de poder, ou seja, estudando a sexualidade como construção 

social que opera dentro do campo do poder, tornando-se um 

dispositivo de controle social. Dessa maneira, apresentamos 

como se dá a regularização no corpo social, coletivo e moral 

da sociedade, produzindo um controle sob os indivíduos na 

pretensão de se produzir tanto uma sexualidade “normal”, 

como práticas sexuais normais.

Por fim, é importante perceber os avanços dos estudos 

que desmontam não somente a sexualidade, mas também o 

gênero, como polos dicotômicos instaurados sob a ideia de 

corpos “verdadeiros” e reconhecidos como possíveis de serem 

vividos. Portanto, visibilizar os estudos sobre a multiplicidade 

de experiências vividas na sexualidade e no gênero, demons-

trando seus “avanços” ao longo do processo histórico, contribui, 

significativamente, para fomentar as lutas políticas a respeito 

da sexualidade, desmontando a imposição de uma sexualidade 

natural, heterossexual e para procriação, mitologicamente 

constitutivos do imaginário Ocidental.
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A relação sexual e afetiva entre pessoas do mesmo sexo 

consiste em uma prática antiga, ao contrário do que é propa-

gado muitas vezes pelo senso comum (BORILLO, 2010). No 

entanto, o termo homossexualidade só surgiu e começou a ser 

utilizado em meados do século XIX por estudiosos como o filó-

sofo francês Michel Foucault. Logo, a expressão homossexuais 

teve origem com o vocábulo homossexualidade, também no 

transcorrer do século XIX.

Os homossexuais de diversos países vêm se manifes-

tando e lutando pelos seus direitos, lutas estas que colaboram 

para que várias conquistas sejam alcançadas, representando, 

dessa forma, um avanço relevante para os direitos humanos 

da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros (LGBT). Entre estes direitos, está 

o casamento civil homoafetivo, com pioneirismo da Holanda, 

alcançado no ano de 2001.

No Brasil, esse direito só foi reconhecido como legítimo a 

partir da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Entretanto, para que essa conquista 

fosse assegurada juridicamente, houve um longo processo de 
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debate em diversos segmentos, por exemplo, nas instâncias 

social e política. Com o casamento no civil assegurado para 

os homossexuais, estes podem estabelecer vínculo conjugal e 

constituir uma família. E, em circunstâncias de manifestação do 

desejo de ter filhos, basta um dos adultos – ou ambos – assumir 

a parentalidade, o que configura uma situação homoparental.

Com o objetivo de realizar uma reflexão teórica acerca 

do casamento civil homoafetivo no cenário brasileiro, 

promovendo a discussão sobre conjugalidade e parentalidade 

homossexuais no país, a metodologia deste trabalho segue as 

orientações de uma pesquisa de natureza qualitativa, fazendo 

uso de análises teóricas de estudiosos da área do gênero e das 

sexualidades, como do filósofo Michel Foucault, e dos antro-

pólogos Peter Fry e Miriam Grossi.

Sendo assim, este trabalho é composto por quatro seções, 

juntamente com a introdução e as considerações finais. Na 

primeira seção, são introduzidas as temáticas da homossexu-

alidade e homoafetividade como conceitos distintos, porém 

interligados; a segunda é responsável pelo debate histórico, jurí-

dico e conceitual sobre casamento civil homoafetivo, no Brasil; 

na terceira, busca-se realizar uma análise teórica a respeito 

das uniões e famílias homoafetivas, partindo do conceito das 

famílias tradicionais, as consideradas “naturais”; e, na quarta e 

última seção, é realizada a discussão teórico-conceitual acerca 

da conjugalidade e parentalidade, em situações homoafetivas.
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Homossexualidade e homoafetividade: 
apontamentos conceituais

Pessoas do mesmo sexo sempre tiveram relações sexuais 

e/ou afetivas entre si, sendo estas experiências relatadas, por 

exemplo, em documentos e pinturas, as quais registraram as 

mais variadas nuances relacionadas a questões de sexualidade 

e afetividade entre estas pessoas (LOMANDO; WAGNER, 2009). 

Assim, duas perguntas iniciais fazem-se relevantes e interes-

santes: desde quando existe a homossexualidade? E desde 

quando existem os homossexuais? A homossexualidade emergiu 

durante o século XIX, conforme apontam as teorias de Foucault 

(2001). Desta forma, o termo homossexuais começou a ser utili-

zado a partir do surgimento da expressão homossexualidade, 

também durante o século XIX (LOMANDO; WAGNER, 2009).

As teorias sobre homossexualidade que se desenvolveram 

a partir do século XIX estão em um amplo processo no qual 

o saber médico é um dos ordenadores sociais para criação e 

legitimação dos lugares para as minorias, os loucos, os homens 

e as mulheres, os marginais, entre outros (LUZ, 2015).

Saindo da classificação de “pecado”, como a Igreja 

encarava a homossexualidade, para “doença” (FRY; MACRAE, 

1985), a homossexualidade teria, portanto, uma possibilidade 

de cura, podendo o homossexual ser curado por meio de um 

tratamento médico ou pedagógico. Todavia, partindo da ótica 

de Foucault, Luz (2015) comenta que a construção e descons-

trução das sexualidades periféricas passam por um processo 

de disputa em seus discursos. Nesse sentido, paralelamente ao 

saber da medicina, “movimentos homossexuais atuavam rumo 

à despatologização e descriminalização das práticas não hete-

rossexuais” (FRY; MACRAE, 1985 apud LUZ, 2015, p. 142-143).
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Seguindo essa linha de raciocínio, estudiosos como 

Carrara e Simões (2007) contestam a ideia de que a homossexu-

alidade, na sociedade contemporânea, é uma anormalidade ou 

doença. Embora a produção e os profissionais demonstrem que 

a homossexualidade não seja uma anormalidade e/ou doença, 

mas sim uma orientação sexual do indivíduo, muitas pessoas, 

ainda hoje, tratam o homossexual como um sujeito anormal ou, 

até mesmo, doente, afirmando que ele ou qualquer outro LGTB 

precisa de um tratamento médico-psicológico.

A homossexualidade é relativa à orientação sexual de uma 

pessoa, exercendo ou não sua orientação, aponta Dias (2000). 

A autora diferencia a homoafetividade da homossexualidade 

quando afirma que aquela remete-se ao exercício desta, ou seja, 

ao relacionamento sexual e afetivo entre pessoas do mesmo 

sexo, enfatizando-se nos aspectos emocionais, bem como nas 

relações pessoal e conjugal entre os indivíduos envolvidos.

Ainda na sociedade contemporânea, a homossexualidade 

vem passando por situações de preconceito e discriminação, e, 

em razão disso, Dias (2009, p. 45) assinala que:

[...] tenta-se excluir a homossexualidade do mundo do 

Direito. Mas é imperativa sua inclusão no rol dos direitos 

humanos fundamentais, como expressão de um direito 

subjetivo que se insere em todas as suas categorias, pois 

ao mesmo tempo é direito individual, social e difuso.

Resguardado pelo princípio fundamental da isonomia,  

o direito à homoafetividade também é protegido pela liberdade 

de expressão, conforme aponta a literatura de Dias (2009).  

É nesse sentido que a autora assinala que a orientação sexual 

de uma pessoa, em sua vida privada, não pode sofrer restrições 
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jurídicas, não importando o sexo do par para que os efeitos 

jurídicos se façam presentes nos vínculos afetivos.

A autora afirma que “o exercício da sexualidade, a 

prática da conjunção carnal ou a identidade sexual não é o que 

distingue os vínculos afetivos” (DIAS, 2009, p. 46), concluindo 

que, ao se falar das relações entre as pessoas, é melhor deno-

minar “relações homoafetivas ou heteroafetivas” em vez de 

“relações homossexuais ou heterossexuais”. Essas relações 

estão sujeitas às fragilidades e deficiências da normatização 

jurídica do Direito, ficando à margem da sociedade e escassez 

do ramo do Direito.

Uma breve discussão histórica, jurídica 
e conceitual sobre o casamento 
civil homoafetivo no Brasil

Primeiramente, o que é o casamento civil homoafetivo? 

Sabe-se que o casamento civil consiste no contrato firmado 

entre duas pessoas perante o juiz, em um cartório ou não, 

no intuito de estabelecer vínculo conjugal e constituir uma 

família. Sendo assim, o casamento civil homoafetivo trata-se 

desse contrato formado entre dois homens ou duas mulheres.

Os instrumentos jurídicos recentes, tanto em âmbito 

mundial quanto nacional, vêm se caracterizando pelo reco-

nhecimento de vários direitos (FARO; PESSANHA, 2014), 

representando um avanço relevante para as legislações de 

direitos humanos do mundo. Segundo Faro e Pessanha (2014, 

p. 74), esse avanço se dá em virtude 
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[...] de se ter erigido a dignidade humana a fundamento 

das ordens constitucionais e internacional no segundo 

pós-guerra, ampliando bastante o catálogo de direitos 

reconhecidos, explícita ou implicitamente”. 

Dentre esses direitos conquistados no Brasil, estão o direito 

à união estável e ao casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo, aprovados, respectivamente, nos anos de 2011 e 2013.

No Brasil, antes dos direitos à união estável e ao casa-

mento civil terem sido assegurados aos homossexuais, existiu 

todo um discurso jurídico, em que o principal argumento 

dos operadores do Direito, para opor-se ao casamento civil 

homoafetivo, era a inexistência de uma lei específica para a 

regulamentação da união estável e do casamento civil entre 

pessoas do mesmo sexo (LOREA, 2006). Em maio de 2011, então, 

é assegurado aos gays e às lésbicas a união estável, a partir de 

uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de dois 

anos, o casamento civil também é garantido a eles, através da 

Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. A partir dessas consi-

derações, em comparação a outros países, como a Holanda 

(2001) e Bélgica (2003), a conquista do direito à união estável e 

ao casamento civil pelos homossexuais brasileiros ocorreu de 

maneira tardia.

Atendendo normas constitucionais e regimentais, a 

Resolução estabelece em seus artigos que (BRASIL, 2013):

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa 

de habilitação, celebração de casamento civil ou de 

conversão de união estável em casamento entre pessoas 

de mesmo sexo.
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Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a 

imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor 

para as providências cabíveis.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.

A bibliografia de Luz (2015) assinala que o casamento 

civil homoafetivo tem um forte embasamento nos discursos 

acadêmico-jurídicos, constituindo-se também em uma 

espécie de efeito-superfície do modelo conjugal, legitimado 

historicamente, mas que, apesar disso, parece incluir outras 

possibilidades de relações aos poucos. Com a união estável ou 

o casamento civil, os gays e as lésbicas passam a estabelecer 

um vínculo conjugal, constituindo uma família. Em algumas 

circunstâncias, assumem, nesse caso, uma situação parental 

ao ter um ou mais filhos.

Família e suas mudanças:  
Os homossexuais sob enfoque de estudo

Historicamente, as famílias eram originadas através 

do casamento, o que ocasionou o surgimento do que ficou 

denominado “família natural”, representada pela instituição 

familiar formada pela união de duas pessoas (de sexos dife-

rentes) e seu(s) filho(s). De acordo com a bibliografia de Dias 

(2009, p. 41), de início, o casamento era indissolúvel, tendo 

“a família, consagrada pela lei, [...] um modelo conservador: 

entidade matrimonial, patriarcal, patrimonial, indissolúvel, 

hierarquizada e heterossexual”.
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Se viermos a considerar apenas o casamento, a união 

estável e a família monoparental como elementos que dão 

fundamentação a uma entidade familiar, um grande número de 

indivíduos que têm afetos por outros indivíduos do mesmo sexo 

ficariam de fora. É nesse sentido que muito se tem discutido, 

na sociedade atual, sobre as relações e uniões homoafetivas, 

discutindo-se, portanto, acerca da família também constituída 

por dois homens ou duas mulheres e seus filhos.

No caso brasileiro, o reconhecimento jurídico das famí-

lias originadas a partir de uniões homoafetivas é considerado 

recente, não ocorrendo antes em razão da não aceitação da 

relação homossexual em quase todas as culturas do mundo 

(MARTINS, 2010). Existe a necessidade de um avanço no reco-

nhecimento das diversas formas de famílias, indicando que 

além da família casamentária heterossexual, há as famílias 

monoparentais, as formadas por união estável, as homosse-

xuais, entre outras.

A Constituição Federal de 1988, por meio do princípio 

da dignidade da pessoa humana, protege os relacionamentos 

homoafetivos, reconhecendo, para tanto, que as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo, tendo por base o afeto, também cons-

tituem uma família. Assim sendo, Dias (2009, p. 47) afirma que:

As uniões entre pessoas do mesmo sexo, ainda que não 

previstas expressamente na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional, existem e fazem jus à 

tutela jurídica. A ausência de regulamentação impõe 

que as uniões homoafetivas sejam identificadas como 

entidades familiares no âmbito do Direito da Família. 

A natureza afetiva do vínculo em nada o diferencia das 
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uniões heterossexuais, merecendo ser identificado 

como união estável.

Partindo dos apontamentos feitos, tomando como base, 

ainda, a literatura de Dias (2009), compreende-se que a família 

não é mais diferenciada pela ocorrência ou não do casamento. 

Em outras palavras, para se constituir uma família, não é neces-

sário que haja um casamento, o que basta é existir um vínculo 

afetivo entre os indivíduos, sejam de sexos diferentes ou não.

No entanto, mesmo com o reconhecimento da união 

estável e do casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo 

Estado brasileiro nos anos de 2011 e 2013 de maneira respec-

tiva, alguns entraves em relação ao reconhecimento da família 

homoafetiva ainda perduram no Brasil, e isso fica evidenciado 

com a tramitação do projeto de lei do Estatuto da Família, que 

se propõe a definir e regulamentar, juridicamente, o que pode 

ser considerado família no Brasil.

O Estatuto se apresenta adverso aos direitos conquistados 

pelos homossexuais, pois classifica como família apenas as que 

são constituídas por casais de sexos diferentes, dificultando 

às famílias homoafetivas (e qualquer outra que não se encaixe 

no modelo padronizado) o acesso aos direitos como pensão, 

licença-maternidade, INSS1, entre outros (MARANHÃO, 2015).

1 O INSS é a sigla do Instituto Nacional do Seguro Social.
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Conjugalidade e parentalidade: 
uma análise teórico-conceitual 
do contexto homossexual

O modelo de família que outrora era comumente consti-

tuído apenas por um homem, uma mulher e um filho ou mais, 

vem sendo desconstruído por meio de algumas transformações 

na própria sociedade. Isso pode ser visto em Rodriguez e Paiva 

(2009) quando apontam que, na sociedade atual, a família vem 

passando pelas mais variadas mudanças, apresentando-se de 

muitas formas, questionando, assim, o modelo tradicional: 

“família natural”.

Constituído por subsistemas como o conjugal e o 

parental (PIRES, 2008), o conceito de família sofreu um 

fenômeno de pluralização, não mais se identificando pela 

celebração do matrimônio (DIAS, 2009). No que se refere ao 

conjugal, Pires (2008, p. 10) compreende que a conjugalidade 

“refere-se à díade conjugal e constitui um espaço de apoio ao 

desenvolvimento familiar”. Nesse contexto, Uziel et al. (2006) 

comentam que o debate acerca da conjugalidade homosse-

xual (ou homoconjugalidade) não está tão vivo nos âmbitos 

acadêmico e militante brasileiros comparados a instâncias de 

outros países, como é o caso da França. Contudo, as discussões 

em torno da temática têm vistas a conquistas patrimoniais, 

previdenciárias, entre outras.

Nesse sentido, Mello (2005 apud SILVA, 2014) defende a 

ideia de que o reconhecimento da conjugalidade homossexual 

como uma nova configuração de entidade familiar foi uma 

possibilidade vista para desconstruir a imagem “perversa” 

dos homossexuais como “sujeitos sexuais”, o que auxiliou 

na conquista do direito à constituição de grupos familiares, 
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integrando, desse modo, a possibilidade de inclusão da filiação 

de crianças, biológicas ou adotivas, em suas relações afetivas.

Assim como a família, a filiação foi alvo de mudanças, 

levando a “repensar as relações paterno-filiais e os valores 

que os moldam” (ALMEIDA, 2003 apud DIAS, 2009, p. 50).  

A parentalidade homossexual (também conhecida como “homo-

parentalidade”) é outra temática que vem sendo discutida no 

âmbito do debate sobre família e suas novas configurações, 

sendo esta forma de parentalidade uma maneira de aprofunda-

mento sobre os significados da liberdade e justiça, visto que traz 

à tona a abordagem sobre família, bem como direitos sexuais e 

reprodutivos, permitindo interlaçar questões referentes aos gays 

e às lésbicas terem filho(s) (UZIEL, MELLO; GROSSI, 2006).

Rodriguez e Paiva (2009, p. 15) definem a homoparenta-

lidade como uma situação em que pelo menos um indivíduo 

adulto homossexual (homem ou mulher) assume uma criança 

como seu parente, seja essa parentalidade efetivada por meio 

de afinidade, consanguinidade ou adoção. Portanto, de acordo 

com a bibliografia da área, as formas de filiação para os homos-

sexuais são as quatro citadas a seguir:

1. Terem tido f ilhos em relações heterossexuais 

anteriores à “descoberta” ou antes de “assumir” a 

homossexualidade.

2. Adoção por um dos parceiros, pois apenas na Holanda 

é reconhecida a adoção por um casal homossexual.

3. Procriação com um terceiro indivíduo fora da relação 

de conjugalidade, através das novas tecnologias 

reprodutivas (inseminação artificial por doador 

desconhecido para lésbicas ou barriga de aluguel 

para gays).
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4. Co-parentalidade entre lésbicas e gays, que pode ser 

tanto de dois casais, como de um casal de lésbicas 

com um gay ou um casal de gays com uma lésbica 

(GROSSI, 2003, p. 270).

Em relação à segunda razão apontada por Grossi (2003), 

vale lembrar que, no Brasil, após o reconhecimento da união 

estável de casais homoafetivos, tornou-se possível, também, 

a adoção conjunta por ambos os membros do casal (GRANJA; 

MURAKAWA, 2012).

São três os meios que os homossexuais apresentam 

para ter acesso à homoparentalidade e eles seguem o modelo 

mencionado por Rodriguez e Paiva (2009, p. 20): “família recom-

posta com filhos de relacionamento heterossexual anterior, 

adoção (legal ou não) ou o uso de tecnologias reprodutivas, 

como inseminação artificial ou fertilização assistida”.

A respeito do afeto como identificador das entidades 

familiares, Carbonera (1988), comentada em Dias (2009), 

aponta que é justamente ele o sentimento parâmetro para 

definir os vínculos parentais, fazendo com que surja a família 

eudemonista2. Do lado oposto, há a genética, que com seu grau 

de confiabilidade, “desencadeou verdadeira corrida na busca 

da verdade real, atropelando a verdade jurídica, definida 

muitas vezes por meras presunções legais” (DIAS, 2009, p. 51). 

Tendo como base esse contraste de situações, no final, o afeto 

se sobrepõe à biologia, levando ao surgimento da filiação 

socioafetiva, uma nova figura jurídica.

2 A família eudemonista é compreendida por Carbonera (1988 apud DIAS, 
2009, p. 51) como aquela que “aponta o direito à felicidade como núcleo 
formador do sujeito”.
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Considerações finais

A partir deste breve trabalho teórico, pôde-se concluir 

que há muitas controvérsias, ainda, em torno da garantia dos 

direitos tanto dos indivíduos pertencentes à comunidade LGBT, 

como também das famílias constituídas por esses indivíduos 

com seus pares amorosos: as famílias homoafetivas.

Por um lado, tem-se vivenciado, nas últimas décadas, 

conquistas importantes tanto em âmbito nacional como inter-

nacional, tais como: o reconhecimento formal da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) de que a homossexualidade não se trata de nenhuma 

doença ou distúrbio psiquiátrico ou neurológico; a conquista da 

união estável e do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo; 

e a possibilidade de adoção de crianças por casais homoafetivos.

Por outro lado, nota-se que, nacionalmente, ainda 

há muitos desafios, tanto no sentido de direitos que ainda 

não foram alcançados, tais como o fim (ou pelo menos uma 

significativa diminuição) da descriminação e da violência 

infringida contra a comunidade LGBT e a aprovação do projeto 

de lei que criminaliza a homofobia (PL 122); como também na 

vertente de resguardar os direitos recentemente adquiridos. 

Especificamente no caso do reconhecimento do casamento 

civil homoafetivo e das famílias homoparentais, tem-se,  

por exemplo, a ameaça do projeto de lei do Estatuto da Família, 

que se propondo a definir e regulamentar, juridicamente, o que 

pode ser considerado família no Brasil, pretende a exclusão das 

famílias homoafetivas.

A fim de resguardar os direitos já adquiridos e avançar 

em outras conquistas no sentido de combate à discriminação, 

à violência e reconhecimento da igualdade de todos os seres 
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humanos, tanto nacional como internacionalmente, a defesa 

dos direitos humanos se faz fundamental.

Nesse sentido, é interessante lembrar a concepção 

intercultural dos direitos humanos proposta por Boaventura 

de Souza Santos (2006), que afirma que, apenas a partir de 

uma concepção multicultural de direitos humanos, é que os 

direitos humanos poderão ser, de fato, emancipatórios. O autor 

enfatiza a importância de um diálogo cultural, ressaltando que 

as pessoas têm o direito de serem iguais quando a diferenças 

às inferioriza e de serem diferentes quando a igualdades as 

descaracteriza. A partir do diálogo intercultural há, portanto, 

o reconhecimento da incompletude do ser humano e a valori-

zação tanto da diversidade quanto de certos princípios políticos 

de direito de igualdade.
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Uma afirmação introdutória: “Eu tenho disforia”1

Fabiana2: Eu tenho disforia às vezes. Pesquisador: Tem 

o quê?

Fabiana: Disforia. Pesquisador: Como assim?

Fabiana: Tipo, muitas coisas em mim eu não gosto, 

entendeu? Tipo, eu f ico olhando assim... Porque 

querendo ou não pra gente assim, pra gente não, eu não 

sei como são os outros, eu vou falar por mim. Antes da 

transição é uma coisa, mas depois você vê que muda, 

mas você fica procurando coisas que você tinha antes, 

entendeu? Ou seja, muita coisa que via que tinha antes, 

eu vejo que ainda tenho e são coisas que eu quero mudar, 

mas eu sei que não precisa. É isso, esse tipo de coisa, às 

vezes eu me acho muito feia, parece coisa de maluca, eu 

sei (Entrevista realizada em 06/11/2015).

1 Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado intitulada: “Entre 
lembranças, desejos e moralidades: Narrativas de travestis e suas famílias em 
Natal-RN” apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais/
UFRN pelo pesquisador Marcos Mariano Viana da Silva, em 2016.

2 Fabiana é transexual e uma das colaboradoras de pesquisa.
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Para falar sobre disforia de gênero é preciso realizar uma 

introdução histórica sobre o uso adotado pelo saber médico, 

as considerações do movimento trans e como esse termo 

está sendo incorporado pelas trans, usando como exemplo, 

o relato de Fabiana. O termo disforia de gênero está presente 

no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) na sua quinta versão.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) é um documento oficial da Associação de 

Psiquiatria Norte-Americana (APA) que foi publicado pela 

primeira vez em 1952 e nas últimas décadas foi revisado 

algumas vezes, sendo a sua última revisão publicada em maio de 

2013 (DSM-5). O DSM é a maior referência em saúde mental da 

atualidade e serve como suporte organizador e orientador para 

profissionais da área de saúde mental, companhias de seguro, 

indústrias farmacêuticas e assembleias legislativas em todo o 

mundo. Esse documento lista diferentes categorias de trans-

tornos mentais e critérios para diagnosticá-los. No DSM-IV, 

publicado em 1994, foi introduzido o termo: “Transtorno de 

Identidade de Gênero” (TIG) que abrangia a transexualidade, 

a travestilidade e o fetichismo como patologias diagnosticáveis. 

No DSM-5, esse termo foi renovado por “disforia de gênero”.  

O DSM-5 também reformulou outra categoria que era apresen-

tada como “Transtorno de Identidade de Gênero na Infância” 

por “Disforia de Gênero na Infância” para diagnosticar a tran-

sexualidade nas crianças.

Os efeitos que o diagnóstico de gênero causa na vida das 

pessoas transexuais é a obrigatoriedade de um procedimento 

médico e burocrático bastante rigoroso que determina que 

todas as pessoas que almejam realizar mudanças corporais 

ou alterações nos documentos oficiais de identificação com 
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o intuito de serem reconhecidas socialmente com o gênero 

desejado, devem fazer terapia psicológica, vestir-se com as 

roupas do gênero que se identifica (teste de vida real) e realizar 

hormonioterapia. No novo DSM-5, como já citamos, o termo 

“transtorno” foi trocado por “disforia”. Segundo as notas 

explicativas que acompanham as classificações do DSM-5, 

isso foi feito visando retirar o caráter estigmatizante da tran-

sexualidade para que essa categoria possa não mais ser vista 

como uma patologia, e sim, como uma inconformidade com os 

papéis de gênero, garantindo o acesso aos cuidados médicos 

graças à permanência de um diagnóstico psiquiátrico.

Disforia de gênero como termo descritivo geral, refe-

re-se ao amplo espectro de indivíduos que, de forma 

transitória ou persistente, se identificam com um 

gênero diferente do de nascimento. [...] Disforia de 

gênero refere-se ao sofrimento que pode acompanhar 

a incongruência entre o gênero experimentado ou 

expresso e o gênero designado de uma pessoa. Embora 

essa incongruência não cause desconforto em todos os 

indivíduos, muitos acabam sofrendo se as intervenções 

físicas desejadas por meio de hormônios e/ou de cirurgia 

não estão disponíveis. O termo atual é mais descritivo do 

que o terno anterior transtorno de identidade de gênero, 

do DSM-IV, e foca a disforia como um problema clínico, 

e não como identidade por si própria (APA, 2014, p. 451).

Entretanto, o novo DSM oferece como critérios para 

a aplicação do diagnóstico a caracterização de um cenário 

que determina que uma pessoa para ser diagnosticada com 

disforia de gênero deve expressar por, no mínimo seis meses,  
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uma diferença marcante entre o gênero atribuído no nasci-

mento com outro gênero alternativo diferente do assinalado 

e que aquele indivíduo deseja viver, ou seja, diagnostica 

uma forma de autoidentificação. Já, em crianças, o desejo de 

pertencer ao outro gênero deve estar presente e verbalizado. 

Segundo essa nota explicativa, o critério secundário para 

diagnosticar disforia de gênero é que essa condição causa 

sofrimento, clinicamente significativo, ou prejuízo no funcio-

namento social, ocupacional ou em outras áreas da vida da 

pessoa. Outro aspecto importante é que disforia de gênero foi 

apresentada, no DSM-5, como um capítulo à parte separado do 

capítulo de disfunções sexuais e transtornos parafílicos como 

podia ser observado na versão anterior do Manual, o DSM-IV TR.

A publicação do DSM-5 provocou repercussões no 

movimento trans em várias partes do mundo, uma vez que, 

o manual é adotado por profissionais de diferentes países. 

Para fins de foco, recortaremos a análise sobre a resposta 

dada pela campanha Stop Trans Pathologization. A campanha 

Stop Trans Pathologization é uma plataforma internacional 

que incentiva o ativismo em favor da realização de ações pela 

despatologização das identidades trans em diferentes partes 

do mundo. Desde 2007 vêm ocorrendo algumas manifestações 

contra as imposições do DSM e do CID3 em cidades como Paris, 

Madri e Barcelona. Em 2009, o movimento ganhou força com 

a realização da primeira Assembleia Trans Internacional, na 

cidade de Barcelona e, em 17 de outubro do mesmo ano, foram 

realizadas em 29 cidades de 17 países diferentes iniciativas pela 

eliminação do transtorno de identidade de gênero dos manuais 

internacionais de diagnóstico.

3 Código Internacional de Doenças, documento oficial da Organização 
Mundial de Saúde que define e classifica todas as doenças conhecidas e que 
merecerem tratamento pelo saber médico
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O manifesto oficial da campanha afirma:

@s ativistas e grupos que firmam este documento e 

formam a Rede Internacional pela Despatologização 

das Identidades Trans denunciamos publicamente, 

mais uma vez, a psiquiatrização de nossas iden-

tidades e as graves consequências do chamado 

“transtorno de identidade de gênero” (TIG) (STOP 

TRANS PATHOLOGIZATION, 2012).

Logo após a publicação do DSM-5, em maio de 2013, 

a STP publicou outro manifesto referente, especificamente, 

às mudanças oferecidas nas categorias trans-específicas,  

no Manual.

As modificaciones introducidas en el DSM-5 no suponen 

una despsicopatologización de las expresiones, trayecto-

rias e identidades trans. Siguen clasificadas en el DSM-5, 

bajo las categorías diagnósticas ‘Gender Dysphoria’ 

(‘Disforia de Género’) y ‘Transvestic Disorder’ (STOP 

TRANS PATHOLOGIZATION, 2013).

Para o movimento, essas mudanças, nas categorias trans-

-específicas, são insuficientes, pois continuam concebendo 

e perpetuando o tratamento da diversidade de gênero como 

transtorno mental. A STP até reconhece o esforço do grupo de 

trabalho em diversidade sexual do DSM-5 que trocou o termo 

“transtorno” por “disforia”, visando retirar o caráter estigmati-

zante do termo, assim como o reconhecimento da diversidade 

de gênero – mesmo partindo de uma lógica binária – com a 

introdução do termo nos critérios diagnósticos: outro gênero 



Marcos Mariano Viana da Silva

115

alternativo diferente do assinalado no nascimento. Entretanto, 

o movimento aponta o caráter problemático do conceito de 

“disforia de gênero”, por associar, diretamente, os processos 

de trânsito do gênero a um estado de sofrimento e descon-

forto. Além disso, a STP argumenta que a garantia de acesso a 

cuidados médicos para pessoas trans pode ser conquistada com 

a classificação que a transexualidade é um estado de saúde que 

pode recorrer atenção médica, e não como uma doença mental 

categorizada em um manual diagnóstico.

Nesse manifesto, também é exposto a desaprovação da 

categoria “disforia de gênero na infância”, definida no DSM-5, 

por colocar as crianças em situações vulneráveis aos efeitos de 

um processo de psicopatologização da diversidade de gênero, 

incluindo-os ao risco de exposição a situações de discriminação 

social, terapias reparativas e outras formas de abusos. Sobre 

as alterações das categorias trans-específicas prescritas no 

DSM-5, o movimento STP afirma: “Por todos los argumentos 

expuestos, nos gustaría expresar nuestro rechazo rotundo a la 

permanencia de la categoría de ‘Disforia de Género’ en el DSM-5”4. 

Dito isso, podemos instigar ainda mais a nossa discussão com a 

seguinte pergunta: é realmente coerente diagnosticar o gênero?

4 Disponível em <http://www.stp2012.info/Comunicado_STP_agosto2013.
pdf>. Acesso em: 15 jul. 2015.
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Sobre o ato de diagnosticar a identidade 
de gênero das pessoas trans

Para tentar esclarecer as disposições que fizeram surgir 

essa pergunta, recorremos ao filósofo francês Michel Foucault 

(1998) e as suas considerações sobre o nascimento da clínica 

médica entre 1790 e 1820. Foucault faz uma investigação de 

relações quase estruturais sobre o espaço, sobre a linguagem, 

a morte e sobre o olhar. Segundo o filósofo, a grande diferença 

da medicina clássica para a medicina clínica é que a primeira se 

baseia em um pensamento médico classificatório das doenças, 

exercendo assim uma medicina das espécies, enquanto que 

a segunda foi fundada objetivando pensar as doenças como 

sintomas que existiam no corpo. Com isso, a linguagem clínica 

foi estabelecida a partir do exercício de autoridade do médico 

de ver e nomear. O visível para a medicina clínica é aquilo que 

é dito, enquanto que o invisível é tudo aquilo que permanece 

no silêncio. Os sintomas foram interpretados como signos do 

desenvolvimento e da diferenciação das patologias.

Assim sendo, podemos relacionar as contribuições de 

Foucault (1998) com a constituição do DSM e do CID como 

manuais classificatórios de patologias passíveis de diagnóstico 

a partir da identificação da existência de sintomas/signos e, 

com isso, propor algumas indagações, como por exemplo: qual 

foi a pesquisa legitimada como científica que possibilitou a 

identificação da transexualidade como uma doença? Por que 

uma explicação sociológica, filosófica, psicológica e antropo-

lógica do gênero como uma categoria cultural não pode ser 

entendida como ciência no mesmo nível de uma constatação 

científica elaborada em um laboratório? Afinal, como é produ-

zido um fato científico?
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No artigo de Drescher, Cohen-Kettenis e Winter (2012), 

os próprios membros do grupo de trabalho do CID-11 sobre 

diversidade e saúde sexual reconhecem que não há uma prova 

científica original que possa ser validada como fato científico 

que constata a transexualidade como uma doença. Entretanto, 

os autores argumentam que a análise de Harry Benjamim5 

sobre a transexualidade exerceu influência para que as expe-

riências de gênero fossem diagnosticadas e medicalizadas, 

ou seja, o diagnóstico de gênero só se tornou viável, porque 

Harry Benjamim, originalmente, identificou uma expressão 

de gênero nomeando-a de transexualismo e classificando-a 

como uma desordem patológica que poderia ser tratada com 

terapias médicas.

Foucault (1998) explana que devido ao sistema classifi-

catório, a doença já está organizada no imaginário do médico 

antes mesmo de ser observada no paciente. Com isso, podemos 

entender que as definições no DSM-5 e provavelmente no 

CID-11 servem para determinar se o indivíduo é ou não um 

transexual de verdade. Berenice Bento (2006) esclarece que 

o transexual de verdade é um mito inventado pela medicina 

para diagnosticar as condutas dos indivíduos que, por sua 

vez, entram no jogo de dizer o que é preciso ser ouvido pelos 

médicos para conseguir o diagnóstico e ser reconhecido/a com 

o gênero desejado.

Bruno Latour e Steve Woolgar (1988) fazem uma 

etnografia dentro de um laboratório científico e apresentam 

que os fatos científicos são socialmente construídos, porém,  

são enunciados para serem entendidos como neutros e impes-

soais, diferenciando-se assim das constatações proclamadas 

5 Endocrinologista alemão, autor de The Transexual Phenomenon, 1953.
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pelas ciências humanas que deixam bastante claro o fato cien-

tífico como socialmente construído e o caráter de interpretação 

da realidade quase sempre diretamente ligando o conceito ao 

pensamento de um determinado autor. Para exemplificar essa 

noção, podemos citar a máxima de Simone de Beauvoir que o 

corpo é uma situação e que por isso “ninguém nasce mulher, 

torna-se mulher” (1987), somente esse dado poderia fornecer 

subsídio para explicar a total falta de sentido em diagnosticar 

o gênero. Contudo, hipoteticamente, algum cientista natural 

poderia argumentar que o conceito é frágil e não pode ser utili-

zado no modo dele de fazer ciência, simplesmente pelo fato de 

que o conceito é fruto de uma formulação teórica de uma deter-

minada autora e que, por isso, não equivale a uma constatação 

científica por continuar evidente o seu caráter subjetivo e pessoal 

sobre o fato. Latour e Woolgar (1988) demonstram que o aspecto 

objetivo do modo de fazer ciência em um laboratório é forjado.

Não afirmamos apenas que os fatos são socialmente 

construídos. Queremos mostrar também que o processo 

de construção põe em jogo a utilização de certos disposi-

tivos pelos quais fica muito difícil detectar qualquer traço 

de sua produção (LATOUR; WOOLGAR, 1997, p. 192-193).

Os autores argumentam que a ciência praticada em 

laboratório propõe seus enunciados como fatos fundados na 

realidade, mas que, na verdade, a realidade é a consequência 

e não a causa da ciência. Além disso, Latour e Woolgar (1988) 

apresentam a noção de credibilidade científica podendo ser 

entendida a partir de quatro maneiras: 1) O crédito é uma 

mercadoria que se pode trocar; 2) O crédito pode ser dividido; 

3) O crédito pode ser roubado; 4) O crédito pode ser acumulado 
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ou desperdiçado. Envolvendo essas quatro noções de crédito, 

Latour e Woolgar evidenciam a figura do cientista capitalista6.

Usando como argumento a falta de sentido científico das 

imposições médicas pela diagnosticação do gênero, atualmente 

há uma discussão no movimento e entre os intelectuais da 

temática trans que expõe que a transexualidade precisa existir 

no contexto da autonomia, mas sem perder as garantias da cons-

trução de uma rede jurídica, assistencial e social que permita 

que a transexualidade possa ser vivida. Judith Butler (2009) e 

Amets Suess7 (BENTO, 2012b) concordam com a desdiagnos-

ticação do gênero e propõem que seja criada uma cobertura 

pública de atenção sanitária trans que entenda que a transexua-

lidade não é uma doença, e sim, um estado de saúde que precisa 

de atenção médica tal como é classificada a gravidez.

Considerações Finais

Portanto, podemos chegar à conclusão de que a medicina 

clínica diagnostica as condutas dos sujeitos e burocratiza os 

acessos ao desejo e as expressões de gênero usando como 

argumento a legitimidade de uma ciência que se diz neutra sem 

demonstrar, na sua história e na sua construção, os motivos de 

6 Ver artigo: Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the 
Pharmaceutical Industry, de Cosgrove L. Krimsky S. Vijayaraghavan M. 
Schneider L. (2006). Sobre o grau e o tipo de relações financeiras com as 
indústrias farmacêuticas dos membros responsáveis pela revisão do DSM-IV 
e DSM-IV-TR.

7 Coordenador da campanha Stop Trans Pathologization.
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tal afirmação. O diagnóstico de gênero como patologia é uma 

categoria infundada, vista do escuro e que por isso mesmo é 

interpretada de diferentes maneiras. O que Berenice Bento e 

Larissa Pelúcio (2012) argumentam para a despatologização 

do gênero é que:

O que temos de “científico” é a definição de transtornos 

de gênero ou disforia de gênero estabelecendo protocolos 

universalizantes, definindo a normalidade de gênero, 

orientando e autorizando intervenções para, ao fim, se 

reconhecer anemicamente que não há confiabilidade 

em suas afirmações (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 578).

Impor terapias, estilos de vida e diagnósticos estig-

matizantes sem provas confiáveis é antiético, além de ser 

anticientífico. Desse modo:

O único mapa seguro que guia o olhar do médico e 

dos membros da equipe são as verdades estabelecidas 

socialmente para os gêneros, portanto estamos no 

nível do discurso. Não existe um só átomo de neutra-

lidade nesses códigos. Estamos diante de um poderoso 

discurso que tem como finalidade manter os gêneros 

e as práticas eróticas prisioneiras à diferença sexual 

(BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 579).

É interessante, ao mesmo tempo problemático, pensar 

como o poder psiquiátrico é tão forte, a ponto de uma mudança 

nos termos, ocorrida em 2013, em um manual de saúde mental 

produzido pela Associação de Psiquiatria Norte Americana, 

já tenha encontrado ressonâncias nas falas de travestis do 
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nordeste brasileiro. Além de Fabiana, Angel também usa o 

termo disforia para caracterizar o sofrimento causado pela 

sua transição de gênero. O que é importante destacar é que, 

como podemos ver, no relato de Fabiana, na abertura desta 

subparte, o seu sofrimento é causado pelo o seu incômodo em 

não corresponder aos padrões de beleza e ao preconceito social 

imposto pela sociedade, quando uma pessoa trans não é reco-

nhecida pelo gênero feminino, o qual se identifica. No nosso 

ponto de vista, esse desconforto não é justificativa coerente 

para diagnosticar a reivindicação de identidade de gênero 

diferente daquela designada no nascimento e impor uma série 

de procedimentos clínicos e estigmatizantes às pessoas trans.
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SOBRE TRABALHAR E “BATALHAR”: 
DILEMAS DO ACESSO AO 
MERCADO DE TRABALHO POR 
PESSOAS TRANS* EM NATAL/RN1

Tarcisio Dunga Pinheiro

Essa reflexão apresenta alguns dos achados da minha pesquisa de 

mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais – PPGCS/UFRN, entre os anos de 2014 e 2016. Na ocasião, 

foram formuladas perguntas que versaram sobre uma categoria 

principal, a cidadania de travestis e mulheres transexuais que 

faziam parte de uma organização não governamental na cidade 

de Natal/RN, e sobre as demais categorias que compunham  

o pano de fundo da categoria referida (nome social, acesso aos 

serviços de saúde, acesso ao mercado formal de emprego).

Durante a XXI Semana de Humanidades do CCHLA/

UFRN, expus uma comunicação oral que reverberou uma 

troca de experiências teórico-acadêmicas que desencadeou 

pontos de intersecção entre um ponto específico da cidadania 

trans* na cidade de Natal: o acesso ao mercado de trabalho. 

Dessa maneira, tento tecer alguns apontamentos sobre o 

acesso ao mercado formal de emprego da população em voga,  

tendo como exemplo empírico as narrativas de Amanda2,  

uma das colaboradoras da pesquisa.

1 Este artigo é consequente da comunicação oral apresentada na XXI Semana 
de Humanidade do CCHLA/UFRN. As informações contidas no texto são 
provenientes dos resultados da pesquisa de mestrado intitulada “Entre elas: 
políticas públicas e cidadania de travestis e mulheres transexuais de uma 
ONG em Natal/RN, realizada entre os anos de 2014 e 2016 no Programa de 
Pós-graduação em Ciências Sociais – PPGCS/UFRN.

2 Por razões éticas, utilizo pseudônimos para identificar todas as colaboradoras.
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Traços metodológicos:  
Da aproximação às trocas de subjetividades

Meu primeiro contato com Amanda ocorreu quando 

fiz minha primeira visita à ONG Atransparência. Desde o 

primeiro bate-papo informal, em que as primeiras impres-

sões do campo foram surgindo, Amanda disse que teria 

disponibilidade para contribuir com seus relatos, mesmo 

eu ainda não tendo uma pergunta totalmente concisa para 

nortear a pesquisa. Considero relevante pontuar que o fato de 

ser assumidamente gay, me abriu fronteiras para dimensões 

analíticas que, caso tivesse uma orientação sexual diferente, 

talvez não fossem possíveis. Destaco esse elemento porque 

muitas das etnografias que me serviram de aporte teórico 

(BENEDETTI, 2005; KULICK, 2008) contavam com relatos de 

pesquisadores que faziam essa mesma advertência, sobretudo, 

porque as interlocutoras/pesquisadas desses trabalhos sempre 

indagavam a orientação sexual dos pesquisadores. O intuito, 

portanto, vai além da necessidade de dizer que a pesquisa que 

origina esse texto foi formulada por “uma bicha que pesquisa 

a cidadania de travestis e mulheres transexuais”.

Amanda tem 23 anos, é candomblecista, abandonou a 

escola enquanto cursava o primeiro ano do ensino médio e 

não tem nenhuma profissão definida. ‘Profissão’, aliás, foi o 

viés norteador das narrativas do cotidiano da interlocutora.  

A ideia foi, portanto, refletir sobre as condições e possibilidades 

de emprego formal relacionadas com as vivências de travestis 

e mulheres transexuais da cidade de Natal. Tenho consciência 

que utilizar ponderações e relatos individuais para traçar 

um panorama geral de um contexto mais amplo, como o da 

conjuntura de emprego formal para a população em questão, 
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pode não denotar uma justificativa plausível. Entretanto, 

sustento a hipótese de que, por participar ativamente das 

atividades e acompanhar as demandas que emanam da ONG 

Atransparência, Amanda e seus relatos podem subsidiar pistas 

para uma visão mais abrangente desse contexto, na cidade em 

que essa investigação se desdobra.

A prerrogativa de relacionar as falas de Amanda com a 

categoria “empregabilidade” partiu de um bate-papo informal. 

Num dos eventos que participamos juntos, conversávamos 

sobre inúmeras trivialidades dentro de uma barraca e camping 

– que geralmente é o “quarto” de militantes e estudantes que 

participam desse tipo de evento/encontro –, quando surgiu 

algumas pontuações sobre empregabilidade e o mundo da 

prostituição. Em dado momento da conversa, ela contou que 

“detestava fazer ‘ploc’3”, mas, às vezes, era essa a única maneira 

de “descolar o aqué4”. O papo se estendeu e logo adentramos em 

outros assuntos, mas a possibilidade de refletir sobre as condi-

ções de empregabilidade de travestis e mulheres transexuais 

em Natal/RN foi o norte da maioria das trocas de experiências.

Metodologicamente, a análise dos achados da pesquisa 

foi possível a partir da análise do discurso (FOUCAULT, 1996), 

assim como da análise qualitativa de conteúdo (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006). Saliento que a relação de subjetividade entre 

pesquisador e pesquisada, possibilitou perguntas mais dire-

cionadas às vivências e experiências individuais, denotando a 

importância dos questionários serem semiestruturados.

3 Termo êmico que tem o mesmo sentido que fazer programa ou de 
prostituir-se.

4 Forma ou maneira de conseguir dinheiro.
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Sobre trabalhar e “batalhar”:  
O engodo das possibilidades

Mesmo tentando desviar de um discurso universalista 

que, ao fazer referência às travestis e mulheres transexuais, 

sempre relaciona diretamente prostituição a empregabili-

dade, sou, ainda, muito arraigado por essa perspectiva ([pre]

conceituosa, diga-se de passagem). Do mesmo modo, seria um 

equívoco não levar em consideração que fatores que sucedem o 

processo de transformação e adequação corporal e psicológica 

nas experiências trans (expulsão e rejeição familiar, evasão 

escolar, falta de referências para esse novo universo) direcionem 

à prostituição e ao universo simbólico do qual ela é constituída 

a quase totalidade dessas pessoas (90%, conforme informações 

da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA).

Amanda, tomando suas próprias experiências e de 

amigas próximas, tece algumas considerações que abrangem 

esse contexto:

Amanda: Eu acho assim, todo mundo já sabe o que 

trava faz para ganhar aqué, né, mana? Eu, tipo assim, 

não gosto muito de fazer ploc, mas às vezes, às vezes é 

o jeito. Pra mim, só vale a pena mesmo quando a bicha 

consegue ser top, só que quase nenhuma das gatas que 

eu conheço daqui de Natal consegue. Eu só lembro de 

[cita o nome de uma conhecida] e de [idem]. Só que 

foi tudo sorte, entendeu? Porque, tipo assim, as duas 

conseguiram segurar um gringo. Mas cada uma pegou 

um, entendeu? [risos]. Mas já faz tempo, eu ainda era 

meio gayzinha. [...] Programa só dá dinheiro para quem 

faz a linha mais europeia.
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Pesquisador: Você já teve outra profissão? Já trabalhou 

em algo diferente da prostituição?

Amanda: Só uma coisinha ou outra, mas nenhum 

trabalho babadeiro, sabe? Já fiz faxina na casa de uma 

amiga da minha mãe e já ajudei na cozinha de um 

restaurante lá em Ponta [Negra].

Pesquisador: E com carteira assinada?

Amanda: Nunca! Nenhuma vezinha!

Algumas iniciativas têm surgido a nível nacional com 

intuito de promover e incentivar a qualificação profissional de 

travestis e transexuais. No início do ano de 2015, por exemplo, 

a prefeitura de São Paulo lançou um programa denominado 

“Transcidadania”, cujo intuito foi subsidiar, além da qualifi-

cação profissional, uma maior integração social do público alvo 

com a sociedade. Para amparar a permanência no curso, as/os 

participantes do programa receberam um auxílio financeiro 

no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)5.

Inspirada na iniciativa paulista, a Prefeitura Municipal de 

João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção da Cidadania 

LGBT, criou, no ano de 2015, um projeto com o mesmo intento, 

discutindo também contextos de transfobia familiar e escolar.  

A inserção do público alvo no mercado formal de emprego, assim 

como em São Paulo, é a principal demanda do projeto6.

5 Mais informações podem ser obtidas em:  <http://educacao.estadao.com.
br/noticias/geral,prefeitura-vai-pagar-bolsas- de-r-840-para-travestis-e-tran-
sexuais,1626421>. Acesso em:  15 jan. 2017.

6 <http://aligagay.com.br/transcidadania/>. Acesso em: 15 jan. 2017.
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Questionei Amanda se ela conhecia ou havia participado 

de alguma iniciativa semelhante, e se a Atransparência propor-

cionou/proporciona algum subsídio que tenha essa finalidade.

Amanda: Aqui em Natal já teve sim. Eu participei. [...] 

Foi um curso e Telemarketing, eu gostava. Não lembro 

se a gente já estava na Atransparência ou ainda estava na 

Atrevida. [...] As bichas arrasavam, viu?! Era babado! Só que 

depois nenhuma foi chamada para trabalhar de verdade, 

sabia?! Foi uó! [...] A gente acabou só perdendo tempo.

Pesquisador: Você sabe se alguma atividade semelhante 

aconteceu ou tem acontecido nos últimos tempos?

Amanda: Que eu saiba, não! Tem aquelas palestras do 

SUS, sabe como é? Só que é só isso. E se for de telemarke-

ting de novo, as bichas não vão. Ninguém é boba nem 

nada. Estamos todas traumatizadas. [risos]

É comum, nos relatos de travestis e mulheres transe-

xuais, conforme apontado por Machado e Rondas (2015), que, 

ao tentar ingressar no mercado formal de emprego, algumas 

técnicas de agenciamento da identidade de gênero surjam 

nesse período inicial do ritual de busca por empregabilidade 

(envio de currículo pelas pleiteantes à vaga/cargo; seleção 

do currículo e contato pelas empresas que disponibilizaram 

a vaga; agendamento da entrevista). Ao chegar ao local das 

entrevistas, as candidatas (no caso específico das travestis e 

mulheres transexuais) apresentam a documentação civil e, 

como os currículos geralmente são preenchidos com o nome 

social, uma celeuma quase sempre se instaura. Ao perceber 



Tarcisio Dunga Pinheiro

131

que as requerentes à vaga não são “mulheres de verdade”, são 

comuns atitudes de transfobia, revestidas por um “Você não se 

encaixa no perfil!”.

Amanda relatou um caso semelhante ocorrido quando 

tentava uma vaga de trabalho:

Amanda: Uma vez foi a maior vergonha. A [loja de depar-

tamento nacionalmente conhecida] estava pegando um 

monte de gente. Eu mandei currículo, e acho que foi pela 

internet mesmo. [...] Eu botei meu nome mesmo, sabe?

Pesquisador: Social ou civil?

Amanda: Social! De garota. [risos] [...] Regina [presidenta 

da ONG] diz para a gente sempre colocar o social. Aí eles 

ligaram para o celular de mainha, porque na época eu 

estava sem e falaram que era para eu ir lá conversar com 

o povo de um lugar... É... Esqueci o nome...

Pesquisador: [Interrompendo-a] Recursos Humanos ou 

Departamento Pessoal?

Amanda: Isso! Isso! Eu até estranhei, porque o povo 

falava que lá [na loja de departamento] só pegavam 

quem já era formada [referindo-se ao ensino médio]. 

Aí eu cheguei lá, muito garota. Bem feminina. [...] Aí o 

homem que conversou comigo, que era um gato [risos], 

viu que eu era trans. Ou, eu acho que eu falei, nem 

lembro direito. Eu só sei que ele ficou da cor dessa parede 

[aponta para uma parede branca]. Tadinho! [risos]
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Pesquisador: E o que aconteceu depois?

Amanda: Ele disse bem assim: “A gente vai entrar em 

contato com você!”

Pesquisador: E eles entraram?

Amanda: Tu acha? [risos] Até hoje eu espero. A única 

coisa boa que teve foi ter conversado com aquele pedaço 

de mal caminho. [ambos rimos] E deixa eu te contar uma 

coisa... Eu tava super passável, viu?! Se eu não falasse, 

ele até hoje não dizia que eu não era racha7.

Estar “passável”, dentro do campo simbólico das expe-

riências de travestis e mulheres transexuais, significa estar o 

mais próximo possível do tipo ideal de corpo e comportamento 

de mulher “de verdade”, ao ponto que características anatô-

micas e performativas, socialmente tidas como masculinas, 

assim como marcadores biológicos anteriormente perceptíveis, 

sejam completamente escamoteados.

O convívio e a vivência em campo indicam a possi-

bilidade de ref lexão acerca da categoria “passabilidade”. 

Vislumbrada enquanto categoria analítica, ela cria uma percep-

tível estrutura hierárquica dentro das próprias vivências trans, 

indicando que existem maneiras mais ou menos legítimas de 

pertencimento ao gênero e à identidade. Por consequência,  

ser “mais passável” tem o mesmo sentido de ser “mais transe-

xual” ou de ter uma identidade de gênero mais verdadeira do 

que quem é “menos passável”.

7 Termo êmico utilizado para referir-se a “mulher”.
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Outras perspectivas, como a de classe, por exemplo, 

podem ser evocadas para exemplificar essa hierarquização 

da(s) identidade(s) de gênero, por consequência da passabili-

dade. Seguindo a mesma linha de raciocínio, uma travesti ou 

mulher transexual que tenha condições de investimentos e 

intervenções corporais, como inserção de silicone ou femini-

lização facial, será, consequentemente, mais passável do que 

uma travesti ou mulher transexual que faz a inserção de silicone 

industrial ou nenhum tipo de intervenção.

Por quê conseguir trabalho 
dá tanto trabalho?

Algumas pesquisas declinadas às vivências de travestis 

e mulheres transexuais (ANDRADE, 2015; BENEDETTI, 2005; 

JESUS, 2015) fazem referência ao bojo de preconceito e exclusão 

social, com destaque substancial ao ambiente escolar e ao 

mercado de trabalho, ao qual são apresentados no cotidiano 

dessa camada de indivíduos. A ideia de abstração que exclusão 

e preconceito são caracteres intrínsecos às experiências trans 

são evidenciadas por Amanda quando ela descreve:

Amanda: Eu tenho que falar a verdade. Quando a gente 

começa a se transformar a gente já sabe de um monte 

de coisa vai acontecer. Eu lembro que [cita o nome de 

uma conhecida] me falou tudo que ia acontecer, bem 

direitinho. Ela disse tudo, tudo mesmo. E aconteceu 

como a danada disse: eu saí da escola, o povo de lá da 

rua começou a fazer piadinha, tudo igualzinho. [...]  
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E ela mesmo falou: “Já sabe no que vai trabalhar, né?” 

[...] Então, eu já sabia que consegui trabalho de verdade 

ia ser babado. E hoje até que está melhor, viu?! Porque 

pelo menos tem a Atransparência e Regina que ainda 

corre atrás das coisas para a gente.

Pe s qu isador :  E por que f ic a mel hor c om a 

Atransparência? O que a ONG ou Regina fazem para 

auxilia nesse contexto?

Amanda: Só em se preocupar com as bichas já é grande 

coisa, né?! Só que ninguém vai entrar na cabeça do povo 

e dizer assim: “Bota a trava para trabalhar na sua loja!” 

[...] Quando a gente vai na loja para comprar o povo já 

não tira o olho da gente porque fica pensando que a 

gente vai roubar. Imagina como que uma pessoa que 

acha que, quando eu vou fazer minhas comprinhas, vou 

‘dar a Elza’8 nos troços lá, vai me botar para trabalhar.

O processo de estigmatização e desrespeito vinculado às 

travestilidades e transexualidades já eram descritos por Kulick, 

em sua etnografia, nos anos de 1996/1997.

É impossível para as travestis ganhar o dinheiro neces-

sário em empregos assalariados. Nos raros casos em que 

conseguem empregos, trata-se sempre de atividades com 

as menores remunerações da economia brasileira, que 

gira em torno de um salário mínimo mensal (em 1996, 

isso equivalia a cerca de 112 dólares). Sem mencionar 

8 “Dar a Elza”, no âmbito simbólico das vivências de travestis e mulheres 
transexuais, tem o mesmo sentido que “roubar”.
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o fato – do qual elas têm plena consciência – de que a 

maioria esmagadora desses empregos as colocará em 

contato com pessoas que costumam de modo derrisório, 

desrespeitoso e humilhante (KULICK, 2008, p. 195).

Goffman (2008), ao tratar da categoria “estigma”, discorre 

sobre a interação entre o meio social e o indivíduo estigmati-

zado. De acordo com o autor, “o indivíduo estigmatizado terá 

motivos especiais para sentir que as situações mistas provam 

uma interação angustiada.” (GOFFMAN, 2008, p. 27). Além 

disso, o sociólogo atenta para formas e maneiras de subverter 

ou encontrar caminhos que tornem esse processo menos social 

e individualmente menos dolorosos.

Sugiro relacionar a emprego formal, que, geralmente, 

conforme destacado por Amanda e pelo antropólogo Don 

Kulick, abarca uma série de violências simbólicas para travestis 

e mulheres transexuais, às maneiras de subversão desse quadro, 

conforme reiterado por Goffman. A prostituição surge nesse 

ínterim, além de um acalentador de diversas condições sociais 

de exclusão, como um modo de travestis e mulheres transe-

xuais demonstrarem que podem, através do agenciamento dos 

corpos, uma maneira de conseguir uma renda financeira e de 

não ser profissionalmente estigmatizadas.

Ao relacionar prostituição e emprego formal, Kulick indica:

A prostituição, por outro lado, possibilita acesso a 

quantias muito mais altas de dinheiro. Ainda que nem 

toda noite de trabalho resulte em algum dinheiro, elas 

podem voltar para casa, depois de uma noite na Pituba, 

com o equivalente a oitocentos ou mil dólares; isto é, 

ela podem ganhar em uma única noite o valor de mais 
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de um mês de trabalho em empregos assalariados 

(KULICK, 2008, p. 195).

Amanda, entretanto, foi sempre incisiva ao afirmar que, 

mesmo levando em consideração e reconhecendo algumas 

das benesses das zonas de prostituição, não se sente bem e não 

pensa em ficar indo nem esporadicamente para a “batalha” 

(mesmo não escondendo que já se prostituiu e que não se 

arrepende). Seu discurso é sempre perpassado por exemplos 

de travestis e transexuais que conseguiram algum tipo de 

ascensão profissional ou acadêmica.

Amanda: Tem muita trans que tem emprego bom. 

Você sabe, né? Lá onde você estuda tem uma que é 

professora, sabia?! Lá no ENUDS9 eu conheci aquela 

grandona também. [...] Naquele dia que a gente estava 

lá naquela praça, você lembra? [referindo-se a uma 

praça de convivência da Universidade Federal do Semi-

Árido, local onde aconteceu o encontro universitário 

de maior visibilidade nacional no que tange a temática 

dos estudos de gênero e sexualidade]. Ela [a professora] 

ficou lá fumando e dando dica para a gente. Eu achei ela 

babadeira. [...] No dia que eu vi ela falando no microfone 

fiquei olhando e pensando: Quero ser “finíssima” assim! 

[...] E, tipo assim, tem outras coisas também, né, bicha? 

Posso ser enfermeira, né? Ah, eu acho que eu te falei 

que eu também morro de vontade de ser igual aquelas 

mulheres que ficam com apito controlando os carros 

[referindo-se às guardas de trânsito].

9 Encontro Nacional Universitário Sobre Diversidade Sexual.
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Vale ressaltar que as investidas da Atransparência, no 

sentido de promover e buscar subsídios para promover uma 

cidadania menos estigmatizada e mais perene, assim como 

o exemplo de Regina, parecem despertar um maior interesse 

em Amanda para a inserção no mercado formal de trabalho. 

Questionada sobre a efetividade das ações da ONG e se ela 

acredita que elas podem ter consequências positivas, ela afirma:

Amanda: Já está tendo! Regina batia o pé dizendo que ia 

entrar [no ensino superior] e entrou. Então, tipo assim, 

eu acho que tem que ser assim, sabe? Todas as vezes que 

ela viaja para essas coisas sobre trans sempre volta com 

novidade e sempre pensa na gente, entendeu? Semana 

passada ela estava falando de uma coisa que ela viu 

que as trans de Vitória [Espírito Santo] fazendo e já vai 

começar a articular para fazer aqui também. Eu nem sei 

o que é, sou meio avoada para essas coisas [...] Quando a 

gente quer uma coisa tem que ser assim, né? Ela entrou 

[na universidade] esse ano. Ano que vem outra gata já 

entra, depois mais duas. Igual com trabalho, né? Faz 

um curso outro aqui, outro lá. [...] Tem que ser assim! 

[...] O importante é que a gente sabe que pode acreditar 

em alguma coisa, entendeu? Hoje a gente sabe que pode 

acontecer. Pior era antes que a gente tinha certeza que 

nada de diferente ia acontecer na vida das travas. [...] 

Então, tudo isso que ela faz é positivo sim!
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Considerações finais

Endosso, a princípio, que as informações provenientes da 

pesquisa que originou esse ensaio demonstram um processo 

sistemático abarcado por sinuosidades de luta por reconheci-

mento pela população à qual ela se destina. Reconhecimento 

de categoria(s) identitária(s), da utilização do nome social,  

dos cuidados e tratamentos voltados para a saúde, da chance de 

conseguir um emprego formal, da possibilidade de poder sair 

na rua e ter a certeza de não apanhar ou ter a vida subtraída.

Uma abordagem detalhada das produções acadêmicas 

de autores e autoras que dedicam, ou dedicaram, seus artefatos 

intelectuais às vivências de travestis e mulheres transexuais 

no Brasil indica a repetição de algumas categorias. Apesar de 

parecer uma afirmação generalizante, é comum, conforme 

apresentado no decorrer desse texto, encontrarmos, de maneira 

sistemática, referências diretas e indiretas a, por exemplo, 

estigma, abjeção, marginalização.

Esse quadro infere diretamente na configuração social do 

acesso ao mercado de trabalho na cidade de Natal. Conforme 

relatado por Amanda, “vivências trans*” e “emprego formal” 

parecem representar antíteses quase imutáveis. Nesse sentido, 

destaco a importância da ONG Atransparência em intermediar 

alguns dos pequenos e paulatinos passos em direção às possi-

bilidades minimamente possíveis de reverter essa conjuntura. 

Sobre essa intermediação, Amanda aponta:

Amanda: [...] E, tipo assim, tem outras coisas também, 

né, bicha? Posso ser enfermeira, né? Ah, eu acho que eu 

te falei que eu também morro de vontade de ser igual 

aquelas mulheres que ficam com apito controlando os 
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carros [referindo- se às guardas de trânsito]. Sempre 

que penso em fazer algo assim, penso logo em como a 

Atransparência pode me ajudar e ajudar as meninas. Se 

fosse cada uma por si, o babado seria bem mais difícil.

Seria conveniente ponderar que o futuro de Amanda seria 

menos insalubre e que o leque de possibilidades seria maior e 

mais vivível. Entretanto, a realidade que delineia o cotidiano 

de travestis e mulheres transexuais em Natal, assim como 

no Brasil, caminha no sentido oposto. A vivência em campo, 

entretanto, mostrou que focos de resistência, como a ONG 

pesquisada, parecem representar uma das chances de reverter 

esse quadro de impossibilidades. Assim, além de mais vivível, 

essas experiências de vida se tornarão mais humanas.
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INTRODUÇÃO

Este texto relata uma experiência metodológica de drama-

tização fundamentada em Michel Foucault, que estamos 

utilizando desde 2011, em diversas turmas de graduação, nas 

disciplinas de Introdução à Sociologia da UFRN.

No primeiro semestre de 2015, assumi ministrar 

Sociologia da Saúde para estudantes do curso de Enfermagem, 

disciplina oferecida para o primeiro semestre do curso, ou seja, 

para alunos recém-chegados do Ensino Médio à universidade. 

Como muitos estudantes não tiveram Sociologia no Ensino 

Médio, essa disciplina foi organizada de modo a introduzir 

rapidamente na unidade I os sociólogos clássicos, para, em 

seguida, levar o conhecimento de pelo menos dois sociólogos 

contemporâneos, muito citados em teses e dissertações no 

campo da saúde, e depois abordar outros sociólogos que contri-

buíram para o aprofundamento do campo da saúde. Importante 

ressaltar a participação, nesta experiência de 2015, de duas 

mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

(PPGCS) da UFRN, Marlla Suéllen de Melo Dantas e Rayane 

Dayse da Silva Oliveira, que fizeram seus Estágios em Docência 
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nessas disciplinas. Através do exercício em conjunto, pudemos 

desenvolver um trabalho de discussão e avaliação crítica,  

que resultou finalmente neste artigo.

No semestre de 2015.1, um dos teóricos da sociologia 

contemporâneos escolhidos foi o francês Michel Foucault. 

Para levar o conhecimento de teorias contemporâneas aos 

estudantes, optamos por procurar apresentar a teoria como 

ferramenta para se compreender melhor o seu cotidiano 

social. Por que Michel Foucault foi selecionado como um desses 

autores? Estudantes do campo da saúde trabalham diretamente 

com o corpo e Foucault ajuda a entender a gradativa adequação 

do corpo às exigências da sociedade capitalista. Além disso, 

vivendo em sociedade, eles necessitam de ferramentas para 

compreender como funcionam os dispositivos de poder nas 

relações sociais. Sabemos que, em algumas aulas, não podemos 

abordar toda a contribuição de Foucault, por isso selecionamos 

somente a parte referente ao período caracterizado por Salma 

Tannus Muchail (2004) como genealogia, não abordamos a fase 

inicial denominada arqueologia e nem o período final, sobre a 

ética, em que ele aprofundou a questão da sexualidade.

Para apresentar o desenvolvimento deste artigo, vamos 

iniciar com a apresentação da importância do livro Vigiar 

e Punir de Foucault, justificando a partir de seu conteúdo, 

o porquê de selecionarmos esta obra como orientação da 

dramatização. Lembramos que além de representar um relato 

de experiência, a atividade significou, na prática, uma reflexão e 

aprofundamento da teoria de Foucault através da utilização de 

metodologia que permitiu uma compreensão lúdica e criativa 

dos estudantes em relação com o corpo. Além disso, pudemos 

avaliar o alcance de uma técnica de dramatização utilizada 

para permitir uma maior absorção teórico-prática da contri-

buição do autor francês pelos alunos.
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OBRAS

Como obra fundamental do período da genealogia, 

selecionamos a parte III de Vigiar e Punir (1977) que trata, da 

Disciplina e dos Corpos Dóceis (Cap. I, p. 117-142) e dos Recursos 

para o Bom Adestramento (Cap. II, p. 143-161). Como artigo 

complementar, selecionamos Valverde (1997) por sua análise 

clara e direta sobre a temática, atendendo à necessidade de 

complementação ao texto de Foucault com um artigo que 

pretendia facilitar a compreensão do texto fonte.

Vigiar e Punir – Terceira Parte: 
Disciplina (Caps. I e II)

Disciplina é o texto que corresponde à terceira parte da 

obra vigiar e punir, é composto por três capítulos dos quais 

serão analisados os dois primeiros: Corpos dóceis e os recursos 

para o bom adestramento

Corpos Dóceis

O texto Corpos Dóceis é o capítulo inicial da terceira parte 

da obra Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões, que fora 

publicada em 1975. Nesse texto, Foucault trabalhou os modos 

de subjetivação dos corpos a partir do início da Idade Moderna 

Ocidental. Na perspectiva do autor, o poder age enquanto um 

conjunto de dispositivos que opera produzindo, fabricando, 

adestrando os corpos através de um conjunto de dispositivos de 

sujeição. Ele pensa a subjetivação dos sujeitos através do poder, 
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evidenciando como ele funciona enquanto prática de sujeição 

e que se dá através da disciplina.

O conceito central do capítulo Corpos Dóceis é o de poder, 

o que significa, para este autor, algo do campo das relações, das 

práticas que circulam, funcionam em rede e não algo que pode 

ser detido por alguém ou que está localizado em determinado 

lugar. O poder é responsável por produzir os sujeitos através 

de um conjunto de práticas de assujeitamento que fabricam, 

controlam e domesticam os corpos. O objetivo dessa produção é 

tornar os corpos úteis e dóceis, como sugere o próprio título do 

capítulo. Essa operação do poder se dá através das disciplinas, 

pois são elas que viabilizam o controle da utilidade e docilidade 

dos corpos e são 

esses métodos que permitem o controle minucioso 

das operações do corpo, que a realização a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação 

de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 

‘disciplinas’ (FOUCAULT, 1997, p. 133. grifo do autor).

Recursos para o Bom Adestramento

Este é o segundo capítulo da terceira parte do livro e, nele, 

Foucault irá expor os três instrumentos pelos quais o poder disci-

plinar é exercido na fabricação e adestramento dos corpos, são 

eles: a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame.

1) Vigilância hierarquizada: A vigilância hierárquica tem 

como principal instrumento o olhar. E este olhar, que vê sem 

ser visto, é uma técnica que induz efeitos de poder e coage o 
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homem. Como modelo quase ideal de técnica dessa vigilância, 

Foucault (1987) considerou o acampamento militar, no qual 

este orientou outros modelos de construção como os hospitais,  

os asilos, as prisões e as casas de educação. A arquitetura 

presente nesses modelos foi feita para permitir um controle 

interior, tornando visíveis os que se encontram dentro dela e, 

mais especificamente, operando para a transformação do indi-

víduo, dominando seu comportamento. O autor cita a escola 

como um operador de adestramento ao revelar suas infinitas 

vigilâncias e o papel de quadriculamento dos comportamentos 

individuais presentes nesse espaço.

De um modo geral, 

as instituições disciplinares produziram uma maqui-

naria de controle que funcionou como um microscópio 

do comportamento; as divisões tênues e analíticas por 

elas realizadas formaram, em torno dos homens, um 

aparelho de observação, de registro e de treinamento” 

(FOUCAULT, 1987, p. 145). 

Além disso, houve a necessidade de se definir papeis de 

fiscalização para organizar os controles dentro das instituições. 

Desse modo, entram em cena os observadores, monitores, 

repetidores e intendentes dispostos a fiscalizar as atividades 

uns dos outros.

2) Sanção normalizadora: Os mecanismos de penalidade 

funcionam dentro do sistema das disciplinas. Desse modo, 

sempre haverá punição, desde a mais sutil até a mais grave, de 

acordo com a infração cometida. Foucault (1987, p. 149) mostra 

que esse tipo de mecanismo faz com que “cada indivíduo se 

encontre preso numa universalidade punível-punidora”.  
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A inobservância, ou seja, a falta de cumprimento de algo que 

foi previsto é uma característica específica de punição que a 

disciplina traz. Como um exemplo de punição, temos o castigo 

disciplinar o qual tem por função reduzir os desvios.

O autor ainda nos demonstra que a punição possui a 

dupla característica de gratificação- sanção, tornando possível 

operar no processo de treinamento e correção. A arte de punir 

visa pôr em funcionamento cinco operações diferentes, a saber, 

relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos 

singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo 

de comparação, espaço de diferenciação e princípio de 

uma regra a seguir (FOUCAULT, 1987, p. 152).

3) O exame: Ao combinar vigilância e normalização, 

o exame permite qualificar, classificar e punir. Além disso, 

determina uma visibilidade sobre os indivíduos, os quais são 

diferenciados e sancionados. Em outras palavras, permite 

escrever o indivíduo, tornando-o visível. Segundo Foucault 

(1987, p. 156), “o exame supõe um mecanismo que liga um certo 

tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício de 

poder”. Nessa técnica, o poder capta os súditos em um meca-

nismo de objetivação. Ademais, o exame insere o indivíduo num 

campo de vigilância, em que há um sistema intenso de registro 

para que se descreva, classifique e documente. Foucault (1987) 

cita a escola como um aparelho de exame ininterrupto, pois 

que funciona classificando, medindo e sancionando, além de 

comparar uns aos outros.

O exame também se situa na individualidade do sujeito, 

onde cada indivíduo se torna um “caso”. Finalmente, o exame 

está no centro dos processos que constituem o indivíduo como 
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efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É ele 

que, combinando vigilância hierárquica e sanção normaliza-

dora, realiza as grandes funções disciplinares de repartição 

e classificação, de extração máxima das forças e do tempo, 

de acumulação genética contínua, de composição ótima das 

aptidões (FOUCAULT, 1977, p. 160).

Importância de trabalhar esse texto

Essa temática presente na obra de Foucault aplica-se 

muito bem ao curso de Enfermagem, que necessita, na sua 

profissão, do mecanismo da disciplina, considerando a 

relação de trabalho direta com o corpo dos pacientes. Por isso,  

a discussão ocorre de forma muito frutífera e criativa.

A metodologia da dramatização permite uma compre-

ensão lúdica e divertida da mensagem teórica do autor francês, 

levando os estudantes a ampliarem a sua visão acerca da 

temática e refletirem sobre a sua futura atuação profissional. 

Como os discentes apresentam situações do cotidiano através 

de futuras situações profissionais, hipotéticas, verificam que 

há semelhanças e que não se pode separar drasticamente 

em dois mundos – o cotidiano do mundo da vida e o contexto 

profissional da vida de um ou uma profissional de enfermagem. 

Acreditamos que a imaginação sociológica sobre a aplicação 

teórico-prática de situações hipotéticas do cotidiano, muitas 

vezes retiradas das relações sociais, observadas no campo 

profissional de enfermagem, foi realmente alcançada nessa 

experiência de dramatização, podendo ser verificado pela 

exposição que relatamos, a seguir, das apresentações dos Grupo 

de Trabalhos (GT) formados pelos alunos.



A DISCIPLINA EM MICHEL FOUCAULT: UMA EXPERIÊNCIA 
METODOLÓGICA DE DRAMATIZAÇÃO

150

METODOLOGIA E GRUPOS 
DE TRABALHO (GT)

No presente artigo, trazemos a experiência metodológica 

de dramatização desenvolvida na turma de Sociologia da Saúde 

da UFRN. Este recurso metodológico foi utilizado para que os 

alunos buscassem situações do cotidiano em que somos levados 

ou obrigados a uma situação disciplinar. Assim, em uma turma 

constituída por 50 estudantes de Enfermagem, formamos oito 

grupos (GT) com seis a sete alunos(as) em cada um. Os capítulos 

do livro Vigiar e Punir foram lidos pelos estudantes em suas 

casas. A tarefa de dramatização sobre disciplina em Foucault, 

treinada em classe, ofereceu aos GT, a seguinte orientação geral: 

Criar uma situação “real- hipotética”, dramatizando-a para a 

apresentação visual (corporal) das diversas características ou 

fases identificadas por Foucault em relação à disciplina.

Como critérios avaliativos, definimos a fidelidade 

à Foucault e a criatividade. Nossa intenção, ao solicitar a 

fidelidade ao autor em questão, foi para que os estudantes 

procurassem criar uma situação em que ficassem claras as 

sequências de disciplina apresentadas por Foucault, em Vigiar 

e Punir. Dessa forma, a partir das diferentes classificações (ou 

sequências) de Foucault sobre a disciplina, orientamos os GT, 

organizando em quatro tipos de foco o trabalho de dramati-

zação, conforme segue:

Tipo 1 – Dois GT imaginando uma situação do cotidiano 

de acordo com: Controle de atividade (FOUCAULT, 1977, p. 

127-128): 1) Horário, 2); Elaboração temporal do ato; 3) Corpo 

e gestos postos em correlação e 4) Articulação corpo-objeto.
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Os GT que abordaram o tema sobre Controle de 

Atividade utilizaram dois espaços de trabalho como cenário 

para discutir a questão da utilização do tempo e do corpo no 

desempenho do ofício.

O ambiente de encenação do primeiro GT foi em uma 

fábrica de cadernos, no qual havia um rigoroso chefe que 

comandava os funcionários subordinados. A encenação 

iniciou-se mostrando o atraso de um dos funcionários ao 

chegar ao trabalho, comprometendo o início do trabalho dos 

demais. A situação seguinte apresentava todos os funcioná-

rios trabalhando em uma ordem programada e organizada 

na linha de produção de cadernos. Sendo assim, enquanto 

um funcionário colocava a capa, o outro arrumava as argolas 

do caderno e assim sucessivamente. Em um dado momento,  

os funcionários executam o seu trabalho com mais agilidade e 

rapidez, exprimindo a articulação entre corpo-objeto.

Em seguida, a encenação revelou que o demasiado 

cansaço de um dos funcionários gerou um atraso na produção 

e, consequentemente, um atrito com os outros funcionários. 

Dessa forma, essa apresentação revela o quanto a execução da 

tarefa de um funcionário depende do desempenho do outro, 

sendo, assim, complementares. Para a efetividade disso, há um 

controle sobre os horários e vigilância nos trabalhos de cada 

um, além da dedicação do corpo ao trabalho.

O segundo GT fez uma dramatização tendo como 

ambiente o hospital. A cena mostra duas situações: uma enfer-

meira chegando atrasada no trabalho e, em outro momento, 

solicitando que a sua colega de profissão trabalhe no seu lugar, 

pois naquele dia ela precisa faltar. Após esse momento, a coor-

denadora das enfermeiras percebe a ausência da enfermeira e 

indaga às outras o que aconteceu. As enfermeiras, vigilantes 

acerca do atraso da colega, respondem que ela não compareceu. 
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Essa funcionária foi punida pelos seus atrasos e negligências. 

Assim como na encenação do GT anterior, esta dramatização 

evidencia que o atraso e descompromisso, no trabalho de uma 

enfermeira, prejudica o desempenho dos outros, bem como o 

andamento no hospital. Além disso, revela os mecanismos de 

controle, vigilância e punição evidenciados, respectivamente, 

quando há o atraso, a vigilância das colegas de profissão e a 

demissão pela negligência com o trabalho.

Concluindo, nos dois primeiros GT, verificou-se que a 

necessidade da disciplina e o seu cumprimento definem um 

compromisso de responsabilidade com a equipe.

Tipo 2 – Dois GT criando uma situação do cotidiano de 

acordo com: Controle do espaço/tempo (FOUCAULT, 1977, 

p. 133-135): 1) Dividir a duração em segmentos; 2) Organizar 

essas sequências em uma complexidade crescente; 3) Finalizar 

segmentos temporais – provas, e 4) Estabelecer séries de séries 

– papel diferenciador dos indivíduos.

As dinâmicas dos GT sobre o tema “Controle do espaço/

tempo” diferiram bastante, sendo ambos muito criativos.  

A dramatização do primeiro grupo consistia em realizar uma 

composição musical através do som e dos gestos. A atividade 

ocorreu da seguinte maneira: os alunos presentes na turma 

foram convidados a se levantarem de suas carteiras para 

participar da apresentação. Assim, três componentes do 

grupo mostraram o primeiro movimento que eles posterior-

mente deveriam realizar. Realizado o primeiro movimento 

pela turma, duas componentes demonstraram o segundo 

movimento a ser realizado por todos. Enquanto o segundo 

movimento era realizado pela turma, as componentes do 

grupo retiravam aqueles alunos que não conseguiam realizar 



Lore Fortes / Rayane Dayse da S. Oliveira 
/ Marlla Suéllen de M. Dantas

153

o segundo movimento com perfeição, separando-os em um 

grupo menor no lado esquerdo da sala de aula.

Essa dinâmica seguiu por mais dois movimentos até que 

três grupos de pessoas ficaram separados de acordo com os 

movimentos que tinham aprendido. Separada a turma em três 

grupos, iniciou a composição da melodia, que começou com 

aqueles que realizavam o primeiro movimento, depois incluíam 

aqueles que somente efetuavam o segundo movimento e 

em seguida aqueles que realizavam o terceiro movimento.  

Com todos os sons incluídos na melodia, a música estava 

formada. A contextualização dessa dinâmica interligava os 

pontos descritos por Foucault: dividir a duração em segmentos, 

organizar as sequências, finalizar os segmentos temporais e 

estabelecer séries de séries.

O segundo GT sobre esse tema foi dramatizado em 

um curso de inglês. Na encenação, 3 (três) jovens vão até um 

curso de inglês para se informar sobre os procedimentos para 

ingressar no curso. A coordenadora do curso informa que o 

cronograma está dividido em 4 módulos e cada módulo deve ser 

concluído em até 6 meses. Cada módulo contém 4 níveis e para 

passar de um nível para o outro, o aluno precisa ser aprovado 

em uma avaliação. Após passar por esses níveis, em 6 meses,  

o módulo está concluído. Caso o estudante não tenha sido apro-

vado, ele deve cursar novamente o nível até obter a aprovação e 

assim poder ir diante. Dessa forma, obtém-se a divisão do curso 

em segmentos, com uma sequência em um esquema analítico 

gradativo, sendo estes finalizados temporalmente, marcados 

por provas e em séries de séries.

Nesses dois últimos GT, também pudemos observar a 

fidelidade à teoria de Foucault, apresentada com muita criati-

vidade em duas situações hipotéticas do cotidiano.
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Tipo 3 – Dois GT imaginando uma situação do cotidiano 

de acordo com: Disciplina para compor forças em busca da 

eficiência (FOUCAULT, 1977, p. 138-142): 1) Corpo singular 

como elemento que se coloca, move e se articula com os outros; 

2) Corpo se constitui uma peça de uma máquina multisseg-

mentar; 3) Combinação cuidadosamente medida de forças exige 

um sistema preciso de comando.

Nesses GT, os estudantes apresentaram situações de 

interação entre sujeitos com posições hierárquicas distintas, 

com o objetivo de mostrar como opera a composição de 

forças na formação de uma maior eficiência nas atividades.  

A esse respeito, foram encenadas duas situações concretas.  

Na primeira, os estudantes simularam uma interação entre 

um médico e uma enfermeira durante uma cirurgia, na qual 

o sucesso da cirurgia era resultado da complementaridade dos 

saberes de ambos. Com isso, eles tentaram mostrar como os 

conhecimentos de ambos se complementam positivamente e, 

ainda, o modo como essa relação de troca se colocava como 

peça elementar de uma composição eficiente de forças, na qual 

tanto o conhecimento do médico, como o da enfermeira eram 

estruturantes na constituição de uma “máquina” eficiente.

Na segunda situação, os estudantes abordaram a troca de 

conhecimentos e experiências entre a professora e os alunos em 

uma escola. Eles tentaram demonstrar, assim como no primeiro 

caso, que toda situação de relacionamento interpessoal, mesmo 

que dentro de um contexto de posições hierárquicas, possibilita 

a extração de conhecimento para ambas as partes, bem como 

propiciam uma situação de força que pode fortalecer atividades 

de uma maneira mais eficiente.



Lore Fortes / Rayane Dayse da S. Oliveira 
/ Marlla Suéllen de M. Dantas

155

Tipo 4 – Dois GT criando uma situação do cotidiano 

de acordo com: Sanção normalizadora (FOUCAULT, 1977, p. 

148-154): 1) Cerimonial; 2) Disciplina como maneira específica 

de punir (modelo reduzido do tribunal); 3) Castigo funcional 

tem a função de reduzir os desvios; 4) Punição como sistema 

duplo = gratificação-sanção; 5) Divisão segundo classificações 

ou graus tem duplo papel=hierarquizar qualidades e competên-

cias, castigar e recompensar.

Nesses GT, os estudantes tentaram demonstrar como 

funcionam os sistemas de punição contra sujeitos que deso-

bedecem as normas sociais estabelecidas. Para isso, também 

trouxeram dois casos para apresentação. No primeiro eles 

encenaram uma situação em que havia, em uma família, 

uma filha com comportamento exemplar dentro dos padrões 

normativos e outra que era desobediente e não seguia as regras 

da casa. A mãe, como instância de autoridade e mediadora 

do poder, sempre fazia comparações entre as meninas com o 

intuito de corrigir o mau comportamento de uma através dos 

bons exemplos da outra, mas isso nunca demonstrou resultados 

significativamente positivos. Até que, ao descobrir mais uma 

desobediência da filha, que foi a uma festa sem autorização,  

a mãe decide punir a sua infração, confiscando o seu celular e 

proibindo-a de sair de casa.

No segundo caso o cenário da atividade foi uma escola,  

a cena retratou a existência de uma turma em que havia dois 

alunos de comportamentos completamente opostos. Um deles era 

um aluno “rebelde”, enquanto o outro era estudioso e obediente. 

Ao aluno rebelde, foram imputadas algumas penalidades, a fim 

de discipliná-lo, como diminuição de nota e observações na 

caderneta por faltas às aulas; enquanto isso, ao aluno exemplar, 

foram resguardados privilégios como elogios na frente de toda 
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a turma e pontos extras. Nessa apresentação, os estudantes 

tentaram mostrar a dupla característica da punição, que opera 

através tanto da concessão de privilégios como da atribuição de 

penalidades, o que é denominado, na teoria de Foucault, como 

característica de gratificação-sanção da punição, ou seja, como 

um modo de operar que visa ser eficaz não só no processo de 

correção, mas também no treinamento.

CONCLUSÕES

Tendo em vista a nossa proposta de trabalho de trazer 

conceitos da sociologia de forma mais lúdica e buscar situações 

do cotidiano através da dramatização, com o objetivo de faci-

litar e aprofundar o aprendizado dos estudantes, consideramos 

que as apresentações dos GT responderam, satisfatoriamente, 

às reflexões abordadas por Foucault, em Vigiar e Punir.

A possibilidade de ver o conteúdo e os conceitos abor-

dados nas aulas de maneira mais concreta, em situações 

comuns do cotidiano, foi um grande ganho para a turma e 

fez com que os estudantes ficassem mais estimulados com as 

aulas e entendessem, ainda, a relevância das aulas de Sociologia 

para a sua formação. Ao ver que os conceitos estudados em 

sala refletiam toda a dinâmica social presente em suas vidas,  

em diversas situações, a turma conseguiu fazer associações 

das teorias com a prática. Isso foi reconhecido pelos estudantes 

como uma importante conquista, na medida em que passaram 

a reconhecer a concretude da sociologia e as suas relações com 

os aspectos práticos da vida. Na avaliação dos estudantes, 

ampliou-se a visão do próprio campo da enfermagem, uma vez 
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que inúmeros exemplos foram pensados e refletidos utilizando 

a concepção de Foucault.

Um dos maiores desafios para os docentes da área de 

Ciências Sociais, ao lecionar para estudantes de áreas diferentes 

do conhecimento, é fazer com que eles enxerguem a grandeza 

e a importância da Sociologia para a vida em sociedade, e não 

considerem a disciplina apenas como um conteúdo obrigatório 

e sem aplicação prática. Provocar e estimular os estudantes a 

pensarem, para além do senso comum, acerca do papel deles 

enquanto sujeitos políticos e futuros profissionais da área da 

saúde, é um desafio.

Desse modo, como avaliação da atividade docente 

proposta por nós aos estudantes, consideramos bastante posi-

tivos os resultados alcançados com a utilização da metodologia 

da dramatização. Foi cumprida a proposta inicial de propor-

cionar uma compreensão não somente teórica da concepção 

de Foucault, como também uma aplicação prática nessa busca 

na sociedade de inúmeras situações em que os dispositivos de 

disciplina observados por Foucault puderam ser claramente 

visualizados pelos estudantes.
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Allyson Darlan Moreira da Silva 

Este artigo tem como objetivo principal abordar a importância 

da contribuição teórico-metodológica da obra A Miséria do 

Mundo, publicada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. 

Numa postura de intelectual engajado, o autor apresenta,  

em sua obra, além de uma intervenção política, uma proposta 

epistemológica para às Ciências Sociais. O objetivo do livro é a 

universalidade a partir da miséria localizada. Tornar público 

desigualdades sociais da França, a partir da década de 1980, e 

através de entrevistas realizadas por um grupo de pesquisa-

dores, elucidar pequenas misérias cotidianas.

Para tanto, iniciamos o artigo com uma breve apre-

sentação sobre a proposta metodológica de Pierre Bourdieu 

(1996) acerca da conduta do cientista social, em entrevistas.  

O sociólogo, com o seu conhecimento sobre efeitos sociais que 

a relação de pesquisa exerce, tem papel fundamental ao ajudar 

o entrevistado a expressar suas verdades. Com um método 

rigoroso, é possível alcançar o coletivo a partir de histórias de 

vida individuais.

Em seguida, como desafio teórico-metodológico, reali-

zamos uma leitura ao inverso da entrevista feita por Pierre 

Bourdieu, em capítulo intitulado Uma missão impossível 

e seu capítulo de abertura A demissão do Estado. Buscamos 

apreender o que foi utilizado da entrevista na análise do texto, 

além de identificar conceitos de Bourdieu que não aparecem 

de forma explícita.
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A entrevista analisada foi concedida por uma funcio-

nária pública, Pascale R., que tinha por missão buscar 

alojamentos no âmbito do sistema de habitação social da 

França, mas que enfrenta contradições da competência que 

lhe foi atribuída pelo Estado, em face de limitações de poder 

para o atendimento da demanda.

Proposta metodológica bourdieusiana 
em A Miséria do Mundo

A obra de Pierre Bourdieu, intitulada A Miséria do Mundo, 

está marcada por uma mudança na metodologia dos seus traba-

lhos. Numa postura engajada em movimentos sociais e nos 

problemas que envolvem o cenário político francês e mundial, 

o autor investe no trabalho científico como a base social de um 

intelectual atuante. O livro se destaca por apresentar, além de 

uma intervenção política, uma proposta epistemológica.

Os problemas cotidianos são revelados como sintomas 

do que Bourdieu pretende tornar público: as questões das 

desigualdades sociais na França, a partir da década de 1980. 

Em um trabalho científico desenvolvido com um grupo de 

pesquisadores, através de dados qualitativos obtidos em 

entrevistas, consegue elucidar pequenas misérias cotidianas 

(MONTAGNER, 2009, p. 266).

Pierre Bourdieu (1996) critica a postura metodológica de 

pesquisadores que se preocupam em traçar panoramas indivi-

duais de sujeitos históricos e chama de ilusão retórica a tentativa 

de produzir uma história de vida como narrativa coerente e 

sequencial de eventos. Em A Miséria do Mundo, anuncia uma 
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nova forma de abordar as questões sociais, aprofundando-se 

nas experiências cotidianas das pessoas, escapando de uma 

ilusão biográfica e valorizando trajetórias através de uma 

“biografia coletiva”, politizada (MONTAGNER, 2009, p. 267).

O objetivo do livro, embora focado na miséria localizada, 

é a universalidade. Discutir temas que são universais, através 

de um investimento diferente em histórias de vida. O resultado 

são relatos que resultam de entrevistas envolvidas com o ponto 

de vista dos entrevistadores embasados em conhecimentos 

teóricos científicos. As entrevistas são realizadas com pessoas 

comuns, condenadas ao anonimato por uma sociedade midia-

tizada (MONTAGNER, 2009, p. 270).

Ao valorizar a subjetividade de histórias individuais, 

enfrenta o grande obstáculo de seu método: a universalização 

das histórias de vida, ultrapassando as barreiras do individual, 

para alcançar o coletivo. Para Montagner (2009, p. 273), o seu 

mérito como metodologia é a sua aplicação na perspectiva 

de um “construtivismo genético”, “teoria da práxis” ou 

“praxiologia”. O desafio metodológico é a transformação de 

conhecimentos gerais cotidianos em instrumento científico, 

generalizar a partir de entrevistas ou experiências individuais.

O método que Bourdieu (2008) sugere não deve ser 

rígido, mas rigoroso. Se quiser explorar, de forma realista, 

a relação de comunicação, é preciso observar os problemas 

práticos e teóricos sem separá-los. A relação de pesquisa, 

embora distinta das demais trocas sociais, continua sendo 

uma relação social capaz de exercer efeitos nos resultados.  

É a reflexividade reflexa, embasada por um trabalho socio-

lógico que se deve controlar no momento da condução da 

entrevista, os efeitos da estrutura social.
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O sociólogo atua na entrevista como se fosse um parteiro, 

pois é o seu conhecimento sobre as condições de existência 

e efeitos sociais que a relação de pesquisa exerce que pode 

auxiliar o pesquisado a livrar-se da verdade. É nesse exercício 

espiritual em que o pesquisador olha o outro e se coloca no seu 

lugar, que é possível acolher os problemas e o ponto de vista do 

pesquisado. Na busca de uma boa relação com o entrevistado,  

é preciso buscar falar sua mesma língua. Às vezes, o pesqui-

sador precisa abandonar seu capital cultural e assim, evitar 

constrangimentos e reduzir a violência simbólica.

A “autoanálise provocada” ocorre em pesquisas que 

entrevistados mais carentes aproveitam a oportunidade para 

se fazer ouvir, dar explicações, enfatizar seu ponto de vista 

sobre eles e o mundo, que até então estava reservado para si 

ou reprimido socialmente. Dessa forma, surgem discursos 

profundos e singulares, que provocam sensação de alívio ao 

pesquisado, que pode refletir e falar sobre assunto até então 

reprimido (BONI; QUARESMA, 2005, p. 76-78).

Pierre Bourdieu (2008, p. 713) faz críticas à visão de que 

o observador deve se anular em busca de uma neutralidade e 

destaca a importância do conhecimento prévio de algumas 

realidades para que a pesquisa tenha bons resultados. A troca 

deve ser facilitada com envio de sinais que demonstram que o 

pesquisador está participando da entrevista e, assim, levar o 

interlocutor a também participar. Porém, é preciso cautela para 

intervir o mínimo possível, sem interromper a sequência do 

pensamento do entrevistado. É o que distingue de uma conversa 

comum ou de entrevistas que o pesquisador se proíbe de qual-

quer envolvimento pessoal, preocupado com a neutralidade.  

“O sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de 

vista ser um ponto de vista sobre um ponto de vista”.



SOBRE A MISÉRIA DO MUNDO DE PIERRE BOURDIEU Patrícia Macedo Ferreira / Kelvis Leandro do Nascimento 
/ Allyson Darlan Moreira da Silva

164

As ciências sociais têm uma preocupação de desvendar 

as verdadeiras causas dos problemas investigados. Os sinais 

sociais, embora pareçam evidentes, são de difíceis interpre-

tação. Logo, é importante que a leitura do discurso ultrapasse a 

estrutura conjuntural e alcance as estruturas invisíveis organi-

zadoras, presentes no espaço social onde percorrem trajetórias 

individuais diferentes que orientam o passado e o futuro.

Análise de Uma Missão Impossível

No livro A Miséria do Mundo, em capítulo intitulado 

Uma missão impossível, Pierre Bourdieu (2008, p. 225) analisa 

uma entrevista que lhe foi concedida por Pascale R., uma dire-

tora de projeto de reforma de imóveis da França, na ocasião de 

um colóquio em que se encontravam reunidos trabalhadores 

da área social. Trata-se de uma funcionária pública que tinha 

por missão buscar alojamentos no âmbito do sistema de habi-

tação social da França, mas que se depara com as limitações do 

poder que lhe foi atribuído para o atendimento da demanda.

A entrevistada realiza um comparativo sobre o exer-

cício de sua função em duas cidades: F. e T. A primeira possui 

dimensão média e é onde trabalha atualmente, enfrentando 

o paradoxo de, ao mesmo tempo em que está subordinada 

ao município, também está ligada a uma estrutura externa 

e deve ter uma atuação independente. Essa ambiguidade é 

analisada por Pierre Bourdieu a partir de trecho da entrevista 

em que Pascale R. define sua função da seguinte forma:  

“É bastante ambíguo: ao mesmo tempo, devo estar sob sua 

autoridade e ser independente; devo interpelá-lo e devo 
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obedecer-lhe” (BOURDIEU, 2008, p. 225). Além disso, todas 

as suas ações devem ser dialogadas com interlocutores 

distintos, políticos e técnicos, cujas decisões orçamentárias 

dependiam dos primeiros.

Anteriormente, exercia função semelhante em T., grande 

cidade vizinha, onde sua atuação dependia da administração 

dos HLM1 e não do município, o que lhe conferia um poder 

real, já que era diretora de projeto de operação de reforma de 

imóveis, tendo poder e obrigação de buscar alojamento para as 

famílias, conseguir financiamentos, iniciar reforma e distribuir 

as novas moradias. Nesse lugar, já havia um trabalho iniciado, 

com grupos mobilizados em torno de acordos, o que lhe 

permitia exercer uma de suas importantes funções que é mudar 

as relações entre os próprios moradores e entre moradores e 

autoridades públicas. Bourdieu (2008, p. 226) analisa que,  

a partir de um modelo de gestão participativa, havia condições 

propícias para uma autogestão, conforme trecho da entrevista 

em que Pascale R. diz que: “Os representantes dos moradores 

acabaram por fazer a distribuição dos alojamentos”. É quando, 

por dispor de um poder real para avançar na ação, a funcionária 

percebe que o sucesso em sua missão representava um fracasso 

para a instituição que a designou.

Pierre Bourdieu (2008, p. 226), ao comparar as experi-

ências de Pascale R. nas duas cidades, observa a contradição 

que para ele “está na origem da instituição que a designou”. 

Em T., a funcionária tinha poder para solucionar a demanda 

1 “Habitation à Loyer Moderé” ou “Habitação de Aluguel Moderado” é um dos 
tipos de moradia social na França destinado às classes populares. Nos sistemas 
HLM, os órgãos HLM são os responsáveis pela moradia social, o que envolve 
uma rede de centenas de estruturas jurídicas, órgãos públicos, sociedades 
anônimas, sociedades cooperativas, sendo os municípios atores políticos 
centrais (SANTANA; NOWERSTERN, 2006).
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principal que era a questão do alojamento das famílias, mas 

ao avançar nas suas ações “descobriu que a instituição que 

a designou ‘já não a suporta’”, pois ao obter sucesso em suas 

ações, “desempenhou demasiado bem um contrato que passava 

sob silêncio o essencial”.

Já na cidade F., os recursos que Pascale R. possuía eram 

apenas simbólicos, pois estava privada das condições que seu 

cargo anterior oferecia para que pudesse solucionar a demanda 

das pessoas, assim, estava “entregue as próprias forças”. Os 

moradores encontravam-se desmobilizados e a administração 

inoperante, o que para Bourdieu representavam obstáculos 

para qualquer ação social. Pascale R. conta, na entrevista, que 

as ações que podia realizar eram apenas paliativas, como a 

oferta de estágios ao invés de empregos:

Sei perfeitamente que, no bairro, tudo o que as pessoas 

esperam é um trabalho. [...] Ora, é a única coisa que 

não estamos em condições de fornecer-lhes’. E mais 

adiante: ‘O trabalho na área social traz em seu bojo 

uma contradição e cabe ao diretor do projeto DSQ 

imaginar soluções e propô-las às diferentes adminis-

trações. E aí também, existe contradição já que, ao 

encontrar alguma coisa, dizemos o seguinte: ‘É preciso 

que a proposta se adapte aos programas’ e a resposta 

da administração é sempre a seguinte: ‘Do ponto de 

vista financeiro, isso não está previsto nos nossos 

programas (BOURDIEU, 2008, p. 226).

Para Pierre Bourdieu (2008, p. 227), a rigidez das insti-

tuições burocráticas pode fazer com que elas não funcionem 

a não ser pela criatividade e iniciativa de funcionários que de 
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alguma forma conseguem escapar às amarras da instituição. 

É possível incluir no texto parte da entrevista de Pascale R. em 

que essas amarras institucionais ficam visíveis, ao descrever 

o que lhe pareceu mais grave em F., cidade em que seu poder 

para atender as demandas realmente necessárias era limitado: 

“Posso ter escrito, compreendido, transmitido tudo, mas se 

eles decidirem não fazer nada, isto é, cobrir o rosto, não tenho 

ninguém com quem falar” (BOURDIEU, 2008, p. 234)

É possível identificar alguns conceitos não explícitos no 

texto, como o de campo que foi criado por Bourdieu (1989) para 

apreender a dinâmica do espaço social, sendo considerado uma 

parte dele, só que regido com regras próprias. As relações dos 

agentes inseridos na vida intelectual encobriram relações obje-

tivas entre posições por eles ocupadas que resultam na forma 

das interações, então a teoria geral da economia dos campos 

foi além ao descrever as especificidades de cada campo, bem 

como seus mecanismos e conceitos como capital, investimento, 

ganho, estratégias. Logo, para compreender a gênese social de 

um campo é preciso analisar as crenças que lhe dão suporte, 

que dão origem as regras do jogo que os agentes jogam naquilo 

que se assemelha a um campo de batalha.

A ilusio pode ser identificada na interiorização da imagem 

de um grupo pelo indivíduo, gerando uma “autoimagem 

social”, construída pela posição que este ocupa no grupo. É a 

sobreposição do investimento disposicional da personalidade 

individual com o investimento institucional da personali-

dade coletiva que resulta em uma “ilusiosocial”. Somos face 

e máscara pelo elo formado entre nossos desejos internos e 

nossos investimentos no campo social, em que incorporamos 

a ilusio e as instituições do campo (MONTAGNER, 2009, p. 275).
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O campo é um conjunto de agentes reunidos, seguindo 

regras próprias e funciona como um sistema de forças com suas 

relações de dominação e conflitos, a partir das quais se dá a 

dinâmica nas mudanças de posições ocupadas pelos indivíduos. 

Na entrevista em análise, Pascale R. foi taxada como subversiva, 

por não se dobrar a autoridade do campo a qual pertence e se 

fez alguns questionamentos, conforme trecho abaixo:

Era preciso que eu deixasse o cargo por razões de 

sobrevivência pessoal. Eu estava sendo jogada fora.  

E jogada fora, então, pela Administração dos HLM.  

Eu me questionava; dizia para mim: ‘Será por causa 

dos eleitos ou por causa da diretoria da Administração 

dos HLM? Será que estou ocupando demasiado espaço, 

enquanto técnica, em um campo político, sendo incô-

moda para esses eleitos ou será que a Administração 

dos HLM não funciona?’ E, no final de contas, creio 

bem que se trata unicamente do funcionamento de 

tal Administração; havia uma diretoria que pretendia 

retomar os métodos antigos e jogava no lixo o trabalho 

que eu tinha realizado (BOURDIEU, 2008, p. 232).

As inquietações de Pascale R. quando percebeu que, ao 

desempenhar tão bem sua função em T., já não era mais aceita 

pela administração HLM, era como se houvesse ultrapassado 

os limites do campo técnico a qual pertencia para um campo 

que era político, logo com regras distintas do campo ao qual 

pertencia. Suzana Hamilton (2003) observa que em todo campo 

os conflitos são legítimos e fazem parte das relações entre os 

agentes com suas estratégias de conquista de posição e lugares. 

Porém, não há como subverter o campo no interior do próprio 
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campo, pois os agentes submetem-se às regras do campo ao 

fazer parte dele.

É importante destacar também o conceito de capital 

relacionado à visão de Estado de Pierre Bourdieu. Para Marcos 

Otávio Bezerra (2015, p. 487-488), a principal contribuição 

teórica do autor foi incorporar o poder simbólico como parte 

essencial do Estado. Concebido como uma crença, ilusão,  

só que bem fundamentada, é atribuído o poder de organizar as 

relações sociais por meio de estruturas cognitivas e consensos 

impostas como sentido do mundo. Outra importante contri-

buição, seria “investigar a formação de um setor do campo de 

poder ou metacampo”, já que este é responsável por condicionar 

os demais campos e interfere na posição que cada campo ocupa 

em relação aos demais.

O Estado concentra vários capitais desses diversos 

campos correspondentes: econômico, cultural, força física ou 

instrumentos de coerção, informação e o simbólico. O capital 

simbólico funciona como metacapital porque exerce poder 

sobre os outros capitais, resultando em um capital estatal com 

poder sobre diversos campos e seus capitais e permite sua 

reprodução. É sob a forma de estruturas e mecanismos espe-

cíficos que o Estado encarna, na objetividade e subjetividade 

como estruturas mentais de pensamento, que lhe permite 

exercer uma violência simbólica (BOURDIEU, 1997, p. 99).

Em A Demissão do Estado, capítulo de abertura da entre-

vista em análise, Pierre Bourdieu (2008, p. 215) afirma que o 

interesse de observar os fatos de perto, nos leva a buscar expli-

cações para as realidades no lugar de observação, onde elas não 

estão em sua totalidade. O objeto da análise deve ser construído 

contra as aparências e representações jornalísticas, burocrá-

ticas e políticas. Para o autor, o Estado tem papel determinante 



SOBRE A MISÉRIA DO MUNDO DE PIERRE BOURDIEU Patrícia Macedo Ferreira / Kelvis Leandro do Nascimento 
/ Allyson Darlan Moreira da Silva

170

no mercado imobiliário por controlar o mercado dos solos e 

pelas maneiras que fornece ajuda para a compra ou aluguel de 

habitações, colaborando com a distribuição social do espaço.

Para Bourdieu (2008, p. 216-217), não dá para compre-

ender a questão de habitação desconsiderando a adesão do 

Estado à visão neoliberal iniciada em 1970. É nessa década que 

o Estado confirma sua “demissão” ou “retirada”, ao reduzir 

a ajuda pública para a construção e ao substituir pela ajuda 

individualizada, os investimentos no setor imobiliário, o que 

resultou no surgimento de lugares abandonados ocupados 

por pessoas em situação desfavorecida, consequência da crise 

econômica e desemprego.

As mudanças não foram apenas ideológicas com o 

surgimento dos novos movimentos sociais, mas vieram 

acompanhadas pela destruição da ideia de serviço público, 

associando eficácia e modernidade à empresa privada. Assim, 

o autor compreende que funcionários públicos de escalões 

inferiores, como educadores, assistentes sociais, policiais etc., 

responsáveis por funções sociais que, sem meios necessá-

rios, devem compensar carências que resultam da lógica do 

mercado, sintam-se desacreditados nos esforços que dedicam 

ao enfrentamento da “miséria material e moral” que resulta 

dessa política:

Esses funcionários refletem as contradições do Estado 

que são vividas como se fossem dramas pessoais: 

contradições entre as missões desmedidas que lhes 

são confiadas (emprego e habitação) e os meios irri-

sórios que lhes são alocados; contradições dramáticas 

produzidas pela sua ação, como as que resultam das 

esperanças e desesperos suscitados pela instituição 

escolar (BOURDIEU, 2008, p. 219).
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A demissão ou a retirada do Estado traz resultados 

inesperados que ameaçam o funcionamento das instituições 

democráticas. Para compreender o que se observa no “campo” 

acerca da situação precária dos trabalhadores da área dita 

“social”, é preciso buscar as explicações nas decisões políticas 

neoliberais do Estado acerca dos serviços públicos básicos.

Considerações finais

O objetivo deste artigo foi apresentar alguns aspectos da 

proposta metodológica de Pierre Bourdieu acerca da conduta 

do cientista social em entrevistas, principalmente, a partir de 

uma leitura da obra A Miséria do Mundo. Como apresentamos, 

o desafio metodológico do autor é a transformação de conhe-

cimentos sobre as pequenas misérias cotidianas, a partir de 

entrevistas ou experiências individuais, em um conhecimento 

que é universal. Nesse sentido, o sociólogo atua na entrevista 

com o importante papel de auxiliar o pesquisado a livrar-se da 

verdade, pois a preocupação das ciências sociais é desvendar as 

verdadeiras causas dos problemas sociais, que embora pareçam 

evidentes, são de difíceis interpretações.

A leitura do discurso das entrevistas precisa ultrapassar 

a conjuntura e alcançar estruturas que são invisíveis, mas 

responsáveis pela organização do espaço social por onde 

passam as trajetórias dos indivíduos. De acordo com Pierre 

Bourdieu, o interesse em ver os fatos de perto, nos faz querer 

buscar explicações no lugar onde não estão em sua totalidade: 

no lugar de observação. Assim, como no caso da entrevista em 

análise intitulada Uma missão impossível, é preciso buscar as 
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causas da situação precária dos trabalhadores da área social 

nas decisões políticas neoliberais da França e compreender 

que a “demissão” do Estado ameaça o funcionamento das 

instituições democráticas.

Para Pierre Bourdieu (2008), ao tratarmos de metodologia 

de pesquisa, apenas antecedemos à prática, porque as técnicas 

foram definidas de antemão, mas de fato são definidas com 

a prática, construída e dada historicamente. Nesse sentido, 

ao buscarmos apreender o que foi utilizado da entrevista 

na análise do texto e identificar conceitos de Bourdieu que 

não aparecem de forma explícita, realizamos uma leitura ao 

inverso da entrevista supracitada. Esse exercício metodológico 

nos proporcionou aprendizados de como elaborar um texto 

em pesquisas sociais baseado em entrevistas com análises 

profundas, porém enxutas, com poucas citações diretas.
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A proposta dessa reflexão é trazer para a discussão uma breve 

análise dos principais conceitos da teoria bourdieusiana que 

contribuem para a Sociologia da Educação, sobretudo no que 

se refere à educação no contexto escolar.

Bourdieu, em sua literatura sociológica, oferece uma nova 

percepção sobre a educação nas sociedades modernas em que a 

alia não somente a fatores econômicos, mas também a questões 

culturais herdadas na formação social e familiar que estruturam 

os agentes no decorrer da sua trajetória escolar. Seus princi-

pais conceitos, como habitus, capital cultural, capital social, 

simbólico, econômico..., violência simbólica e institucional, 

serão mencionados no decorrer do texto para melhor compre-

ensão da sua teoria em contribuição para o campo da educação.

Os artigos “Os excluídos do interior” escrito por Pierre 

Bourdieu e Patrick Champagne e “A violência da instituição” 

por Gabrielle Balazs e Abdelmalek Sayad localizados no livro A 

Miséria do Mundo (2008) servirão de base para a realização deste 

trabalho. Os referidos artigos levantam a questão sobre o mito 

da democracia existente na instituição escolar e que a partir 

dessa reflexão estabelece uma teoria crítica em torno da escola 

como um mecanismo de dominação e espaço de reprodução das 

desigualdades sociais. Defensor da metodologia na aliança entre 

teoria e prática, na referida obra, o autor nos convida a fazer uma 

leitura através de um “olhar compreensivo” dos estudos de caso 

que se baseiam nas trajetórias individuais dos entrevistados  
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e que dialogam diretamente com sua teoria, proporcionando ao 

pesquisador o exercício para uma nova reflexão na utilização 

dos métodos científicos, chamando a atenção para o método da 

entrevista que a considera como 

um exercício espiritual, visando a obter, pelo esqueci-

mento de  si, uma verdadeira conversão do olhar que 

lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns 

da vida (BOURDIEU, 2008, p. 704).

O conceito de habitus e capital 
no contexto escolar

Os sistemas simbólicos se caracterizam pela existência de 

diferentes práticas sociais nos mais diversos tipos de sociedades 

e culturas. Nesse sentido, a noção de habitus se enquadra como 

um dispositivo de distinção entre elas, trazendo a concepção 

de que as estruturas são incorporadas por meio da reprodução 

destas práticas no seio coletivo, ou seja, segundo Loyola:

A exposição repetida às condições sociais definidas 

imprime nos indivíduos um conjunto de disposições 

duráveis e transferíveis, que são a interiorização da reali-

dade externa, das pressões de seu meio social inscritas 

no organismo [...] O habitus constitui um sistema de 

esquemas de percepção, de apreciação e de ação, quer 

dizer, um conjunto de conhecimentos práticos adqui-

ridos ao longo do tempo que nos permitem perceber, 

agir e evoluir com naturalidade num universo social 

dado (LOYOLA, 2002, p. 68).



PIERRE BOURDIEU E EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A TEORIA BOURDIEUSIANA NO ESPAÇO ESCOLAR

178

No contexto do sistema de ensino, a noção de habitus, 

no debate teórico acerca da educação, é concebida como um 

instrumento de mediação entre as práticas individuais e as 

condições sociais de existência (SETTON, 2002). A relação 

entre dominação e reprodução de classe é evidente dentro do 

contexto escolar na medida em que a escola impõe os ideais da 

classe dominante exercida pela ação pedagógica. Desse modo, 

o arbitrário cultural exercido pela relação de autoridade nas 

instituições de ensino, pela inculcação ou exclusão, ou através 

da subordinação às disciplinas escolares, se legitima em uma 

determinada formação social pela adesão às hierarquias cultu-

rais da classe dominante (BOURDIEU; PASSERON, 1992).

Em entrevista com o diretor escolar de uma ZEP (Zona 

de Educação Prioritária), Gabrielle Balazs e Abdelmalek Sayad 

(2008, p. 571), dois sociólogos, se atentaram em observar o modo 

como o diretor, enquanto também educador, se viu na situação 

de desconstruir para reconstruir novos hábitos rotineiros em 

busca da manutenção da ordem na escola. Ao descrever as 

mudanças nos âmbitos pessoal e profissional, o diretor revela 

a aquisição do habitus que transforma e acrescenta novos 

elementos à sua experiência, condicionando para a reprodução 

das estruturas sociais a qual está inserido.

Dentre o habitus adquirido pelo diretor, tem-se a cons-

trução do capital social contínuo envolvido com as autoridades 

da cidade para conseguir adaptar-se às demandas e o que o seu 

público prioritário exige.

Bourdieu define o capital social como:

[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

ligados à posse de uma rede durável de relações mais 

ou menos institucionalizadas de interconhecimento 
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ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como 

conjunto de agentes que não somente são dotados de 

propriedades comuns (passiveis de serem percebidas 

pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas 

também são unidos por ligações permanentes e úteis. 

(BOURDIEU, 2007, p. 67).

Segundo Ferreira (2013, p. 51), a existência de 

redes de relação não é algo natural, é um produto do 

trabalho de instauração e manutenção que é necessário 

para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, 

com vistas a proporcionar lucros materiais e simbólicos.

Na entrevista, o diretor deixa clara a relação com os 

funcionários da escola, caracterizando o capital social, que 

consiste na “reprodução de relações sociais diretamente utili-

záveis” com a finalidade de se garantir a organização agregando 

ganhos materiais e simbólicos para a instituição pautada em 

estratégias de trocas entre ambos, como por exemplo, a oferta 

de extensão dos dias de férias dos funcionário sem compen-

sação na realização de trabalhos de supervisão dos alunos que 

está fora dos limites das suas atribuições de trabalho.

Bourdieu (2008, p. 35) descreve que, “a reprodução da 

estrutura de distribuição do capital cultural se manifesta na 

relação entre as estratégias das famílias e à lógica específica 

da instituição escolar”. Nessa citação, a família aparece como 

um importante transmissor do seu ser social que, quanto mais 

investe em educação escolar, maior será o capital cultural em 

relação a seu capital econômico.
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No capítulo intitulado Os excluídos do interior (2008, 

p. 481), o autor faz referência ao “mal estar nas escolas” que 

pode ser traduzido como a diversificação e dispersão do 

público escolar onde a relação entre os níveis de escolarização 

e hierarquia social são evidentes. Ao se construir essa análise, o 

conceito de capital cultural se constitui como o mais central em 

sua teoria, demonstrando que aquele aluno advindo de famílias 

reconhecidas por meio de diplomas e títulos, tendo acesso à 

cultura fora das disciplinas escolares e passando a adquirir 

esse conhecimento herdado por sua família, tem mais chances 

de obter sucesso escolar do que aqueles oriundos de famílias 

pobres e com baixa instrução escolar e cultural. Assim sendo, 

as escolas são conduzidas a se tornarem exclusivas para aqueles 

que possuem poder econômico e político, tornando vaga a ideia 

da escola como espaço democrático e libertador.

O contexto socioeconômico e familiar dos alunos passa 

despercebido e ignorado pelas instituições escolares, em que 

a escola além de reproduzir desigualdade acaba por reprimir 

a conduta, as atitudes dos alunos em prol de um padrão domi-

nante de ensino. Diante disso, Bourdieu afirma que as relações 

pedagógicas são dotadas de poder simbólico e funcionam 

a favor de mecanismo ideológico da classe dominante não 

se inserindo na realidade socioeconômica e cultural dos 

educandos e afirma:

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favo-

recidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, é 

necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 

dos conteúdos de ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as 
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desigualdades culturais entre as crianças das diferentes 

classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os 

educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, 

como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é 

levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante 

da cultura (BOURDIEU, 1998, p. 53).

Do ponto de vista metodológico, a noção de habitus se 

relaciona com o conceito de campo para um melhor entendi-

mento da teoria bourdieusiana. A noção de campo está vinculada 

ao espaço de dominação e conflito, em que, segundo Bourdieu 

(2004, p. 23), cada espaço apresenta certa autonomia, possuindo 

regras próprias de organização e hierarquia social, determi-

nando o que eles podem ou não fazer através da estrutura das 

relações objetivas determinada pela distribuição do capital 

científico entre os diferentes agentes engajados nesse campo.

A teoria da reprodução na educação

A Teoria da Reprodução (1970), de Bourdieu e Passeron, 

ampara-se nas relações de força existentes entre as relações 

simbólicas e de comunicação, em que, por intermédio da ação 

pedagógica, o sistema educacional reproduz as relações de 

dominação por meio da violência simbólica.

Os autores da obra Reprodução: elementos para 

uma teoria do sistema de ensino (1970), obra que aponta os 

mecanismos de dominação, produção e reprodução das desi-

gualdades sociais, compreendem por violência simbólica 
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a ruptura com todas as representações espontâneas da 

ação pedagógica como ação não violenta, seja imposto 

para significar a unidade teórica de todas as ações 

caracterizadas pelo duplo arbitrário da imposição 

simbólica (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 13).

Segundo Pedro Abrantes (2011), a violência simbólica se 

sustenta em quatro proposições fundamentais:

1. Qualquer ação pedagógica – seja comunitária, fami-

liar, religiosa, política, militar ou especificamente 

educacional – constitui uma violência simbólica.

2. Qualquer ação pedagógica implica uma “autoridade 

pedagógica” e uma “autonomia relativa” da instância 

que a produz.

3. Sendo produto das estruturas de poder, o trabalho 

pedagógico é orientado para a formação de um habitus 

(o mais duradouro, transferível e exaustivo possível).

4. Qualquer sistema educativo (re)produz as condições 

necessárias a uma ação pedagógica institucionali-

zada, nomeadamente através da validade jurídica 

dos diplomas, formação de um corpo legítimo 

de especialistas e controle permanente sobre o 

trabalho pedagógico.

Nesse desenho teórico, a violência simbólica, enquanto 

poder exercido em uma relação comunicativa, denota a uma 

violência sem o uso da força bruta, mas sim com a represen-

tação de uma autoridade que silencia os subordinados. Alba 

Zaluar (2003), no seu artigo O contexto social e institucional da 

violência, reforça a teoria de Bourdieu com a seguinte afirmação:
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A escola opera a violência simbólica na medida em 

que reforça o habitus primário, ou seja, a socialização 

familiar que, entre outras tarefas, repassa o capital 

cultural de classe daqueles destinados a ocuparem 

posições médias e altas na hierarquia social. Além 

disso, ao excluir, selecionar e manter por mais alguns 

anos nos bancos escolares alguns representantes dos 

estratos dominados, a escola garante a credibilidade 

da ideologia do mérito e contribui para a reposição dos 

estratos domesticados dos dominados (ZALUAR, 2003).

Nos artigos supracitados no início do texto, Bourdieu 

evidencia, na entrevista, o conceito de violência, seja ela simbó-

lica ou institucional. Segundo o autor, a própria ação pedagógica 

se fundamenta em uma violência simbólica enquanto imposição 

do poder arbitrário, do arbitrário cultural do professor por meio 

da comunicação. Dessa maneira, o ensino se reproduz e se 

perpetua através do poder de uma classe dominante sobre outra.

Segundo o trecho da entrevista realizada por Balazs e 

Sayad (2008), que segue, nota-se a relação de poder verbal entre 

professores e alunos:

[...] Há uma professora de ginástica que tem um relacio-

namento difícil com alguns alunos da sua classe. Ela já 

está aqui há 12 anos, ela está cansada... Além disso, os 

alunos consideram a ginástica como extravasamento; 

ao passo que ela considera que a ginástica é uma aula 

como outra qualquer e tem um nível de exigência que 

é muito elevado [...]. Então ela veio muito brava e me 

disse um certo número de coisas, que havia seis alunos 

na classe que a incomodavam profundamente e veio me 

pedir algumas sanções (BALAZS; SAYAD, 2008, p. 580)
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Na entrevista com o diretor, é explícita sua aversão pela 

violência dos alunos (ataque a estrutura escolar, agressão 

física e material a professores e funcionários, insultos entre 

os próprios alunos etc.) e mais ainda pela violência institucio-

nalizada, mesmo utilizando-a, indo contra a sua idealização 

funcionalista da escola e de educador.

A esta relação de dominação e de assujeitamento entre 

os agentes caracteriza a violência institucional: 

[...] que os próprios jovens suportam através da maneira 

como a instituição e seus agentes os tratam (modos 

de composição das classes, de atribuição de notas, de 

orientação, palavras desdenhosas dos adultos, atos 

considerados pelos alunos como injustos ou racistas...) 

(CHARLOT, 2002, p. 435).

A violência institucional, exercida pelas instituições de 

ensino escolar, ocorre de modo silencioso como estratégia de 

poder, a fim de manter a disciplina através de regras, normas 

e respeito à hierarquia. A repressão escolar praticada pelos 

gestores escolares e professores constitui a violência institu-

cionalizada na reprodução dos arbitrários culturais, violência 

que dá poder ao uso das palavras não podendo ser alterada nem 

dialogada democraticamente.. 

Áurea Guimarães (2006) caracteriza a escola como um 

espaço de violência e indisciplina e que está planificada para 

que as pessoas sejam iguais e que essa homogeneização é 

imposta aos corpos – de alunos, professores e diretores – como 

uma atitude de submissão e docilidade.

A disciplina como forma de dominação na violência 

institucional dispensa a reação violenta e cria uma relação de 
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docilidade-utilidade imposta e estabelecida pela domesticidade 

dos corpos, isto é:

É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado 

[...] O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em 

vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 

“adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se 

apropriar ainda mais e melhor. (FOUCAULT, 1983, p. 163)

Outro ponto a chamar a atenção está na representação 

do professor. A relação entre os agentes – aluno e professor – se 

reflete nas técnicas de distanciamento que a instituição dota 

entre eles através das palavras, ou seja, a linguagem se torna o 

principal instrumento cuja principal função é atestar e impor 

a autoridade pedagógica de comunicação e do conteúdo comu-

nicado (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 123). Na perspectiva 

dos autores, a ação pedagógica produz uma autoridade peda-

gógica que impõe a legitimação de significações que variam 

ao longo da história.

Considerações finais

Os artigos e a entrevista utilizados como base para a 

organização deste trabalho se comunicam com a teoria de 

Bourdieu e a prática nas vivências relatadas pelos seus entre-

vistados, fornecendo assim um olhar mais compreensivo, tanto 

social quanto metodológico, dos estudos de caso em questão.
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Na construção deste trabalho, desde o momento da 

leitura à escrita, percebe-se o quão atual e presente a teoria 

bourdieusiana se manifesta no cotidiano, seja nos campos 

educacional, familiar, político, seja nas relações sociais dando 

mais clareza ao universo social e como o mesmo se constrói e 

se reinventa rotineiramente.

O tema educação e espaço escolar se tornaram alvo de 

intensas pesquisas para Bourdieu e abriu um leque de percep-

ções e análises sociológicas que originaram a produção de 

suas principais obras como: Os Herdeiros (1964), A Reprodução 

(1970) em parceria com Jean-Claude Passeron e Homo 

Academicus (1984), servindo como investida e referência 

obrigatória no suporte teórico e metodológico para pesquisas 

posteriores sobre a temática.

A crise que acompanha a instituição escolar é um 

problema estrutural, 

vista cada vez mais como um engodo e fonte de uma 

imensa decepção coletiva: uma espécie de terra prome-

tida, sempre igual no horizonte, que recua à medida que 

nos aproximamos dela (BOURDIEU, 2003, p. 483).

 Com isso, Bourdieu mostra que, o fator econômico não 

é o determinante na trajetória de sucesso ou fracasso escolar, 

mas que existem estratégias de reprodução tradicionais e 

conservadoras que funcionam de maneira independente ou 

em conjunto, quando analisadas diante de uma determinada 

configuração social.

A Sociologia da Educação de Bourdieu, ao contestar o 

sistema educacional, através da explicação do perpetuamento 

da reprodução das desigualdades sociais, mesmo sendo o 
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modelo francês analisado pelo autor, leva o pesquisador e/ou 

leitor a refletir sobre o modelo educacional vigente a qual está 

inserido a educação brasileira, e se as propostas de políticas 

educacionais atuais e em execução estão acompanhando as 

interações entre os agentes no cenário escolar. A riqueza teórica 

do pensamento sociológico de Pierre Bourdieu vem a cooperar 

não somente para a análise das políticas e métodos educacio-

nais, mas fornece uma nova percepção para a construção de 

novos mecanismos que suavizem as contradições expostas pelo 

autor e acreditar que assim, a educação desempenhe seu papel 

transformador na sociedade.

Contudo, o fazer sociologia pela ótica da literatura bour-

dieusiana é ter o olhar para se realizar uma sociologia crítica, 

uma sociologia incômoda, uma sociologia que contribui para 

o conhecimento do mundo social e, ao mesmo tempo, para sua 

transformação (LOYOLA, 2002, p. 85).
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A Escola Estadual Zila Mamede, localizada no conjunto Pajuçara 

I, foi fundada no ano de 1986 e, a princípio, oferecia a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental. A partir de 1998, a escola 

passou a ofertar o Ensino Médio. A instituição foi construída 

no intuito de atender aos conjuntos de Pajuçara I e II, Parque 

das Dunas e Potengi.

A estrutura física conta com uma quadra de esportes, 

laboratório de ciências, sala dos professores, direção, biblioteca, 

cozinha com refeitório, almoxarifado, sala do mais educação, 

sala de multimídia, 11 salas de aula, banheiros masculino e 

feminino, cantina, sala de informática e secretaria. Todas as 

salas são identificadas por números e pelo nome das disciplinas. 

Ao adentrar essa parte estrutural, tivemos o nosso primeiro 

contato com o espaço da escola. Pierre Bourdieu em seu livro, 

Razões práticas, afirma que:

O pesquisador, ao mesmo tempo mais modesto e mais 

ambicioso do que curioso pelos exotismos, objetiva 

apreender estruturas e mecanismos que, ainda que 

por razões diferentes, escapam tanto ao olhar nativo, 

quanto ao olhar estrangeiro, tais como os princípios 

de construção do espaço social ou os mecanismos de 

reprodução desse espaço [...] (BOURDIEU, 1996, p. 15).
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Minha preocupação nessa análise foi identificar esses 

mecanismos e práticas que formam o cotidiano escolar e que, 

por muitas vezes, escapam aos olhares de seus integrantes em 

suas interações sociais diárias na formação desse espaço.

Ainda sobre a organização da escola, percebemos que, 

na estrutura física das salas, a oferta das disciplinas possui 

um modelo bem diferente do que estamos acostumados. Cada 

sala de aula é destinada ao ensino de uma disciplina especifica; 

português, matemática, dentre outras, fazendo com que haja 

uma rotatividade dos alunos, seguindo para a sala de suas 

respectivas aulas no dia considerado, apenas a disciplina de 

Sociologia é realizada na sala de artes.

A escola busca, através da rede social Facebook1, 

envolver e manter os alunos e os pais de alunos informados 

sobre atividades e reuniões a serem realizadas, bem como 

informar sobre situações do dia a dia, incentivando e envol-

vendo os alunos em projetos como feira de ciência e cultura, 

oficina de espanhol e prática de esporte. Com isso busca inserir 

a família desses estudantes e a comunidade em assuntos da 

instituição, pois se observa pouco interesse destes em fazer 

parte da construção de conhecimentos dos estudantes. Diante 

disso, Bourdieu, salienta que:

[...], todo o meu empreendimento cientifico se inspira na 

convicção de que não podemos capturar a lógica mais 

profunda do mundo social a não ser submergindo na 

particularidade de uma realidade empírica, historica-

mente situada e datada, para construí-la, porém, como 

“caso particular do possível”, [...] (BOURDIEU, 1996, p. 15).

1 Rede social de perfis que permitem postagem de fotos e mensagens.
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Logo, foi mergulhando na particularidade da EE Zila 

Mamede, que desenvolvi a proposta cientifica de análise desse 

espaço social da escola ao submergir nessa realidade empírica. 

Sendo assim, à luz de Bourdieu, partimos para a nossa experi-

ência de campo, observando e participando do cotidiano da 

escola, como professora estagiária de Sociologia nas turmas 

do Ensino Médio. Dentro dessa perspectiva, temos a clareza 

de que, em uma instituição escolar, a construção social e os 

mecanismos ali observados são identificados como um caso 

particular da lógica social que a rege.

Ao chegar à escola para levar a documentação e assinar 

os termos de compromisso, deparei-me com os alunos, de um 

lado conversando, de outro correndo, alguns funcionários 

também estavam conversando entre si e com celulares nas 

mãos interagindo, virtualmente, com outras pessoas. Indo 

para a sala da direção falar com o diretor, encontramos alunos 

ouvindo música com seus fones de ouvido, uns gritam, perce-

bemos que se trata de alunos com idades diferentes. Chegando 

à sala do diretor, o encontramos meio atordoado com tantas 

atividades, seja falando ao telefone, respondendo a perguntas 

dos estudantes sobre o horário de aula, liberando uma turma 

mais cedo por falta de professor, seja parando um pouco para 

me atender, pois, precisavam apresentar-me como estudante 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

licencianda do curso de Ciências Sociais, solicitando uma 

oportunidade de estágio. Após, resolvida a burocracia, o diretor 

me encaminhou para a sala dos professores, para conhecer a 

professora de Sociologia. Ao entrar a sala, vi um ambiente orga-

nizado com mesas, TV, bebedouro e banheiro, tudo preparado 

para os professores poderem ter seus minutos de intervalo. 

Apresentei-me à professora, combinamos os dias e horários 
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do estágio e saímos para conhecer as demais dependências da 

escola. Com isso, já comecei a observar algumas diferenças que 

compõem esse espaço escolar.

Bourdieu, afirma que:

Essa ideia de diferença, de separação, está no funda-

mento da própria noção de espaço, conjunto de posições 

distintas e coexistentes, exteriores umas ás outras, defi-

nidas umas em relação às outras por sua exterioridade 

mútua e por relações de proximidade, de vizinhança ou 

de distanciamento e, também, por relações de ordem [...] 

(BOURDIEU, 1996, p. 18).

São nessas separações entre salas, desde a sala do diretor, 

de professores, da secretaria, da cozinha e salas de aulas, que 

se observa o distanciamento, a proximidade e a vizinhança 

que estabelecem a relação de ordem do prédio escolar. Após 

conhecer um pouco as dependências da instituição escolar, 

voltei no dia marcado para começarmos o estágio. Dirigindo- 

me à sala dos professores, encontrei a professora de Sociologia 

assistindo a um telejornal, esperando o alarme tocar para 

ministrar sua primeira aula no período da manhã e me levar 

para iniciarmos as observações como rege o estágio supervi-

sionado de formação de professores III. E assim, tive o primeiro 

contato com as turmas.
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Experiência de campo

Diante desse contexto, vamos à experiência de campo em 

sala de aula com as turmas dos 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio. 

Essa experiência partiu das observações de aula, as quais dividi 

em três momentos, que são: entrada em sala de aula, desen-

volvimento e conclusão da aula, conforme será apresentado, 

iniciando com a turma do 3° ano B.

Observação da primeira aula, Escola 
Estadual Zila Mamede, 3° ano B, matutino

Tema da aula definido para aquele dia foi:

Sociedade tribal

No 1° momento, a professora fez a chamada ao entrar 

na sala.

No 2° momento, a professora escreveu no quadro as infor-

mações sobre o seminário que teria na próxima aula. Enquanto 

a professora escrevia no quadro, os alunos conversavam. 

Quando ela terminou de escrever e começou a explicar sobre 

a apresentação do seminário, os alunos prestaram atenção.  

A docente destacou sobre a referência do trabalho que teria de 

ser de acordo com as regras da ABNT. O tema do seminário 

foi o trabalho na visão dos três autores clássicos da Sociologia:  

Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber.

No 3° momento, resolução do exercício da aula anterior, 

a didática da professora consistia em cada aluno socializar 

suas respostas. Isso fez com que os alunos respondessem,  

mas nem todos da turma aderiram a essa proposta. Em seguida, 
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a professora chamou os alunos para ver seus cadernos, ela 

verificou as letras para ver se não havia plágio.

Por mais absurdo que possa parecer essa ação de plágio, 

não se dá apenas em meio acadêmico, mas também chegou a 

acontecer com essa turma, por isso a total atenção da docente 

ao corrigir os trabalhos dos seus alunos. Vamos agora, para a 

próxima experiência com a turma do 2° ano A.

Observação da segunda aula, Escola 
Estadual Zila Mamede, 2°ano A, matutino

O tema da aula daquele dia foi a tipologia de Estados

No 1° momento, a professora fez a chamada, enquanto os 

alunos entravam na sala de aula;

No 2° momento, a professora começou a falar sobre o 

assunto da aula que tratava de tipologias de Estado. Falou sobre 

o poder político na Idade Média, os alunos aparentavam prestar 

atenção na explicação sobre a sociedade feudal. Houve alguns 

questionamentos sobre a separação de poderes – legislativo, 

executivo e judiciário – com o surgimento do Estado Moderno e 

que vigora até hoje, porém os alunos não conseguiam responder. 

Eles não eram participativos, somente um ou outro respondia às 

perguntas feitas pela professora. Alguns conversavam, outros 

copiavam uma atividade que podia ser ou não da disciplina.  

A professora dava sequência à aula falando sobre os quatro tipos 

de Estado, três subestados: fascista/ nazista/soviético.

No 3° momento, quando iniciou a apresentação sobre as 

anotações que os alunos fizeram sobre o livro: A revolução dos 

bichos, que a professora disponibilizou na rede social Facebook, 
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na qual fez um grupo, denominado: Discutindo Sociologia,  

e criou algumas atividades para os alunos, como essa da leitura 

do livro. A turma permanecia atenta, enquanto um dos alunos 

relatava suas anotações. Destaco que essa leitura foi proposta 

a toda a turma, mas só três alunos se dispuseram a participar. 

Nesse dia, mais uma aluna desistiu e só ficaram dois alunos 

para dar continuidade às leituras dos capítulos seguintes do 

livro. O alarme toca e finaliza a aula.

Continuando as observações de aula, seguirei agora, com 

as turmas dos primeiros anos, que são ministradas em horários 

subsequentes em uma manhã de sexta-feira. Isso faz com que 

a docente de Sociologia, disponha de vários argumentos para 

enfatizar o conteúdo e ministrar suas aulas, já que se trata de 

um mesmo assunto, o qual é direcionado a um público jovem 

com idades diferentes e oriundos do Ensino Fundamental, por 

conseguinte, estão tendo seu primeiro contato com a disciplina 

de Sociologia. Diante disso, partiremos para nossa última obser-

vação de aula, destacando que, para a elaboração deste artigo, 

trouxemos a observação de uma das três turmas do 1° ano.

Observação da terceira aula, Escola Estadual 
Zila Mamede, 1°ano B, matutino

Tema de aula definido como Identidade

No 1° momento, a professora fala da revisão para a prova, 

sua didática, mais uma vez foi fazer com que a turma socia-

lizasse as respostas das perguntas passadas na aula anterior.

No 2° momento, a professora explicou o assunto para 

a turma, ou seja, falou sobre as características da identidade. 
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Alguns alunos observaram a explicação, enquanto outra 

aluna ficou no celular, outra copia a resposta de outro 

caderno. Havia algumas participações na aula e conversas 

paralelas entre os alunos.

No 3° momento, socialização das respostas do exercício 

passado na aula anterior (cada socialização valendo um 

ponto), em seguida, a professora passa uma música, Máscara,  

da cantora Pitty, para eles relacionarem com o tema e finaliza 

a aula. E assim, concluímos as respectivas observações.

Com isso, podemos destacar aqui, nesses três momentos 

de aula, que os alunos do 1° e 2° anos não demonstram muito 

interesse pelos assuntos da disciplina, por mais que a professora 

buscasse interagir, não vimos uma resposta satisfatória por 

parte dos estudantes, pois eles não têm o gosto e a aptidão pela 

matéria de Sociologia. Um exemplo disso é que foi proposto 

a turma do 2° ano, à leitura do livro, A revolução dos bichos, 

mas apenas três alunos da turma aderiram à leitura, no final 

ficaram apenas dois alunos para explicar o que entendeu ao 

ler os capítulos do livro. Isso mostra que esses estudantes não 

têm o hábito de ler livros com uma linguagem mais densa,  

o que muitas vezes dificulta a interpretação. Conforme Bourdieu:

O gosto, propensão e aptidão à apropriação material e/

ou simbólica de uma categoria de objetos ou práticas 

classificadas e classificadoras, é a formula generativa 

que está no princípio do estilo de vida. Este é o conjunto 

unitário de preferências distintivas que exprimem, 

na lógica especifica de cada subespaço simbólico [...] 

(BOURDIEU, 1996, p. 74).
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A escola, por ser um espaço de aprendizagem que dire-

ciona os alunos para a leitura, está tendo que se adaptar as 

novas tecnologias, por exemplo, o celular, que vem atraindo o 

gosto dos alunos, o que faz com que ele substitua, muitas vezes,  

o livro didático e os livros literários na preferência dos estudantes.

Um dos fatores que contribuem para esse desinteresse é, 

também, o fato de que a biblioteca da escola não tem bibliote-

cário. Ela é usada apenas para guardar os livros didáticos que 

chegam para a instituição, os clássico da literatura brasileira, 

dentre outros, ficam em segundo plano entre os alunos, que 

apenas utilizam a biblioteca para pegar os livros das disciplinas 

que são lecionadas em suas respectivas séries. 

A cada ida à escola para o estágio, vou conhecendo os 

estilos de vida dos alunos, suas preferências pelo Teatro, 

Música, atividades esportivas, como o futebol de salão e judô, a 

instituição coleciona um grande quadro de medalhas e troféus, 

ganhos pelos alunos nas competições estudantis estaduais.

Os estudantes têm também a oportunidade de aprender 

outra língua, o espanhol, curso ministrado por um professor 

estagiário do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte). 

Com isso, Bourdieu afirma que a ideia de que as posições 

sociais e as práticas culturais correspondem e tornam-se inde-

pendentes umas das outras; elas definem-se e constituem-se 

umas em relação às outras e formam, portanto, uma estrutura 

de relações. É o que podemos observar nessa interação escolar.

Logo, diante de todo esse contexto vivido, cotidia-

namente, pelos alunos da EE Zila Mamede, percebe-se a 

diversidade de gostos e estilos de vida que compõem esse 

espaço social e interativo escolar. A existência no espaço e 

as relações que ocorrem nele fazem com que as pessoas se 

diferenciem umas das outras, o que significa, na visão de 
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Bourdieu, uma existência diferenciada dentro do espaço social 

(CAMPENHOUDT, 2003).

Portanto, um aprofundamento em uma pesquisa 

como esta, nos traria muito mais subsídios para discussões e 

descobertas interessantes sobre as preferências dos alunos, o 

que enriqueceria ainda mais o nosso trabalho. Diante de toda 

esta explanação, concluímos com esta análise sociológica que 

o espaço social da EE Zila Mamede, apesar de ser um lugar 

desenvolvido para o ensino e a aprendizagem, traz em si 

posições sociais com gostos e estilos de vida diferentes entre 

seus participantes.
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A escola pública não se constitui apenas como a instituição 

responsável pela disseminação do processo de educação 

formal. Apresenta-se também como importante instrumento 

para a reprodução e a imposição dos valores inerentes à 

cultura dominante, mascarando mecanismos de dominação 

cultural por meio de uma pseudoneutralidade. Neste estudo, 

analisar-se-á posicionamentos da escola pública no campo 

religioso, evidenciando-se a legitimação de crenças e valores 

inerentes à classe dominante, fundamentados em base cristã, 

com a exclusão dos traços de religiosidade inerentes às religiões 

afro-ameríndias, de forma mais específica o Candomblé.

Serão analisados três casos narrados na literatura cien-

tífica, objetos da pesquisa realizada por Caputo (2012), citados 

no corpo da sua tese, posteriormente publicada, ao pesquisar 

o processo de educação nos terreiros e a relação construída 

pela escola com as crianças candomblecistas. A pesquisa foi 

realizada em terreiros e escolas da cidade do Rio de Janeiro e 

outros municípios localizados em seu entorno, inseridos no 

contexto geográfico da baixada fluminense.

Os casos apontados propiciam a construção de uma 

reflexão acerca da postura da escola pública, tomando-se como 
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base os conceitos de violência simbólica e capital cultural, 

inerentes ao pensamento de Bourdieu. Sob o enfoque da 

perspectiva bourdieusiana e, sem fugir da laicidade do Estado, 

condição sine qua non para compreensão da questão, conclui-se 

acerca da imparcialidade da escola pública, apontando-se sua 

notória opção por impor, seja de forma notória ou imperceptível, 

os valores e crenças advindos do fundamentalismo religioso 

cristão, com postura pouco preocupada com as questões de 

crença, fé e identidade religiosa dos alunos que não comungam 

com as práticas cristãs.

Traços de religiosidade nos 
alunos candomblecistas

O Candomblé se diferencia em sua forma de culto e de 

vivenciar aquilo que considera como sagrado, face as especifi-

cidades de uma cultura religiosa advinda de universo diferente 

de onde emanaram as características das religiões cristãs,  

ora vigentes no Brasil. Esse diferencial mencionado, que deveria 

ser visto apenas como traços de uma outra cultura religiosa 

existente na realidade brasileira, de forma contrária, causa 

reações de repulsa, preconceito e discriminação.

Dessa forma, o uso de colares de miçangas coloridas 

pelos candomblecistas, chamados de guias de santo, o uso da 

roupa branca nas sextas-feiras, o cabelo raspado após passar 

pelos rituais iniciáticos da religião, a existência de curas1 nos 

1 Escarificações feitas nos braços, peitos e costas, marcando aqueles que 
são iniciados no Candomblé, consistindo em traços retilíneos, dispostos 
verticalmente
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braços etc., tornam o candomblecista facilmente identificável 

no contexto social, não obstante às práticas reiteradamente 

utilizadas para disfarçar os traços da religiosidade e evitar 

as discriminações: uso de turbantes e boinas brancas para 

esconder o cabelo raspado, guias de santo disfarçadas por 

dentro da roupa, camiseta branca colada ao corpo sob a vesti-

menta para manter o uso da farda, camisas e blusas sempre com 

mangas para disfarçar as curas etc.

Mesmo com os mencionados cuidados, os olhares 

curiosos fazem a leitura dos símbolos e seus significados, 

deixando evidentes os traços que se almejam disfarçar. Dentro 

da escola, ainda que o silêncio acerca da religião costume ser 

a regra, não é difícil a identificação dos alunos candomble-

cistas, em decorrência dos traços inerentes da religiosidade, 

associados ao convívio frequente com os demais membros da 

comunidade escolar.

A reprodução da ordem social 
pelo sistema escolar

Pierre Bourdieu, sociólogo francês, construiu diversas 

análises acerca do sistema educacional, apontando-o como 

um mecanismo capaz de manter os interesses das classes 

dominantes, através da dominação e reprodução das relações 

sociais, afirmando ser também necessária a reprodução das 

representações simbólicas, de forma a assegurar a perpetuação 

da ordem social:
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[...] o sistema escolar cumpre uma função de legitimação 

cada vez mais necessária à perpetuação da “ordem social” 

uma vez que a evolução das relações de força entre as 

classes tende a excluir de modo mais completo a impo-

sição de uma hierarquia fundada na afirmação bruta e 

brutal das relações de força (BOURDIEU, 2001, p. 311).

Aponta-se, em meio a esse processo, a violência simbó-

lica, conceito trabalhado por Bourdieu exaustivamente, 

constituindo-se em um mecanismo que permite a escola impor 

a dominação sem que haja necessidade de usar a força física, 

mas sim a reiterada doutrinação, capaz de levar as pessoas a 

agirem em nome da ordem dominante, sem perceber que assim 

estão procedendo. Desta forma, os valores da classe dominante 

são impostos através do sistema educacional, sem que os domi-

nados assim percebam, questionem ou imponham resistências.

Para alcançar esse objetivo, o sistema educacional faz uso 

de uma suposta neutralidade, garantindo o pensamento ideo-

lógico da classe dominante, excluindo-se o pensar divergente.  

A concretização desta prática não se faz difícil para a escola,  

por ser detentora do capital cultural, enquanto espaço de 

formação e divulgação do saber, gozando de respeito e alta 

conceituação perante a sociedade. Nesse processo, são despre-

zados os valores, práticas culturais, modo de ser e de viver dos 

alunos que não comungam com o pensar dominante:

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favo-

recidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, é 

necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 

dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as 
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desigualdades culturais entre as crianças das diferentes 

classes sociais. Em outras palavras, tratando todos os 

educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, 

como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar 

é levado a dar a sua sanção às desigualdades iniciais 

diante da cultura (BOURDIEU, 1998, 53).

Agindo sob o pálio da neutralidade, a escola perpetua o 

sistema vigente, faz notórias escolhas por apontar o que consi-

dera certo ou errado, desvaloriza traços culturais inerentes 

aos alunos dos segmentos menos favorecidos socialmente,  

elege práticas pedagógicas representativas dos valores das 

classes dominantes etc., instaurando a violência simbólica no 

âmbito do sistema de educação, em nome da manutenção dos 

ideais que defende. A perspectiva bourdieuniana acerca da 

escola, enquanto instituição responsável por assegurar a manu-

tenção da ordem dominante vigente, encontra exemplos claros 

quando se direciona o foco da discussão para o tema das religiões 

no âmbito da escola pública, principalmente, das religiões afro- 

-ameríndias, contexto no qual o Candomblé se insere.

Havia uma escola no caminho

Ao pesquisar a relação das crianças candomblecistas com 

a escola, Caputo (2012) deparou-se com uma série de práticas 

de intolerância religiosa ocorridas na vivência escolar. Através 

de depoimentos das próprias crianças, genitores, professores 

e gestores, a pesquisadora conseguiu reproduzir um quadro 

grave e preocupante, em que o sistema educacional se encontra 
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afastado da laicidade do Estado, servindo para reprodução de 

ideologias religiosas eleitas como ideais, certas, capazes de repre-

sentar o acolhimento ou não do aluno na comunidade escolar.

“Eu quero ser crente. Na escola só gostam de alunos 

crentes!” (CAPUTO, 2012, p. 197) Essa é a frase com que Luana 

Navarro, 7 anos, define a sua relação com a escola e a sua 

sensação de não ser querida, acolhida como os demais alunos. 

Luana é neta carnal de uma Yalorixá, sacerdotisa maior do 

terreiro de Candomblé. Por tal razão, possuía amplo contato 

com o universo religioso do Candomblé. A pesquisadora 

complementa a frase da criança:

No dia 27 de setembro de 2007, depois de vivenciar com 

alegria uma noite inteira de festa, ela me disse que na 

escola começou a sentir vergonha de sua fé e que dese-

java escolher outra religião para ser aceita e amada na 

escola, tanto pelos professores quanto pelos demais 

alunos e alunas. (CAPUTO, 2012, p. 197).

O depoimento da criança entrevistada deixa muito 

claro a sua sensação de não pertencer ao universo escolar, 

em decorrência de sua religião. Apesar de sua tenra idade, 

tem a percepção de que precisa ser “crente” para ser aceita 

pelos professores e colegas, mesmo sendo uma criança que 

se encontra inserida no Candomblé em decorrência dos laços 

carnais e valores religiosos da família.

Para melhor entender a sensação da criança entrevistada, 

esclarece-se que a entrevista foi colhida em momento festivo 

religioso, conforme se constata no texto da pesquisadora  

“...depois de vivenciar com alegria uma noite inteira de festa...”  

Em outras palavras, não obstante se tratar de um momento 
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festivo, a criança externa o sentimento de que desejaria pertencer 

a outro credo, de forma a legitimar sua aceitação na escola.

No segundo caso escolhido para exemplificar as práticas 

da escola pública, com base na pesquisa norteadora do presente 

estudo, tem-se o depoimento de Joyce Eloi dos Santos, 13 anos: 

“Quando vou para a escola sempre uso camisas de mangas para 

que cubram as curas.” (CAPUTO, 2012, p. 199)

O depoimento foi colhido quando Joyce contava com 

13 anos de idade. O trecho citado é suficiente para deixar 

evidente a necessidade que sente de mascarar sua religião,  

não assumindo perante a comunidade escolar o fato de ser 

iniciada no Candomblé, de forma a não ser discriminada. Em 

trecho narrativo acerca da vivência da adolescente na escola, a 

pesquisadora traz maiores detalhes acerca da postura adotada 

por Joyce, sempre marcada pelo uso de mecanismos de proteção:

Joyce lembra que na quinta série uma professora a 

chamou na frente da sala de aula para comentar uma 

prova. Quando ia com uma camisa de manga mais curta 

para a escola (nos dias de Educação Física, por exemplo), 

tinha de esconder “as curas” de seu braço esquerdo com 

a mão direita (isso significava andar o tempo inteiro 

com a mão direita no ombro esquerdo), mas, justamente 

nesse dia, se descuidou para segurar a prova. De acordo 

com ela, a professora fez um escândalo: ‘Menina! O que 

é isso no seu braço?’ Para evitar uma possível repre-

ensão, Joyce mentiu e disse que a mãe a agrediu com 

uma gilete. ‘Mas como sua mãe lhe bateu tão certinho 

assim?”, perguntou a professora. (CAPUTO, 2012, p. 199)

O relato da adolescente deixa evidente o grau de preocu-

pação em ser descoberta enquanto candomblecista, ao ponto 
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de andar cobrindo com a mão direita as marcas da escarifi-

cação ritualística (cura), em seu braço esquerdo. A reação da 

professora, desprovida desenso pedagógico, não possui um 

cunho indagativo de preocupação com o estado da adolescente. 

Ao contrário, objetiva escandalizar a descoberta das marcas 

denunciativas da religiosidade, revelando para toda a sala a 

condição da aluna de ser uma iniciada no Candomblé.

O depoimento de Joyce deixa evidente as violações à sua 

identidade religiosa, seja no ato de não poder manifestar sua 

fé, assumindo-se candomblecista, seja no ato constrangedor 

praticado pela professora. Em nenhum momento da abor-

dagem do caso de Joyce, percebe-se encorajamento para viver 

livremente seus valores religiosos. Ao contrário, mascarar é 

necessário para poder se manter isenta de novas perturbações 

no ambiente da escola.

O terceiro caso selecionado para análise envolve outro 

adolescente: Jailson dos Santos, 12 anos de idade. Jailson é 

também iniciado no Candomblé e Ogan2. Em sua entrevista 

com a pesquisadora, afirma que nunca se sentiu discriminado 

na escola: “A não ser aquele preconceito normal.” “Como assim, 

preconceito normal?”, pergunto. “De me chamarem de macum-

beiro e de acharem que macumbeiro sempre está pronto para 

fazer mal para alguém” (CAPUTO, 2012, p. 201).

O depoimento do adolescente traz consigo um elemento 

novo para a análise até então construída, pois, mesmo sendo 

chamado de “macumbeiro” e, por consequência, “sempre está 

pronto para fazer mal para alguém”, o adolescente não se sente 

como vítima de preconceito no âmbito da escola, atribuindo às 

citadas violações o caráter de “preconceito normal”.

2 Cargo da hierarquia do Candomblé inerente aos homens que não entram 
em transe, exercendo funções outras como tocar os atabaques, recepcionar 
os convidados etc.
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O adolescente em questão, enquanto indivíduo em 

formação e sujeito de direitos, sofre violência em sua integri-

dade psicológica, anulando-se a capacidade de resistir e de se 

impor perante os insultos proferidos contra si e sua religião. 

Ora esse “preconceito normal” afirmado pelo adolescente, nada 

mais é do que aceitar-se como sujeito passivo das violações, 

sem contestá-las, por assim entender que são “normais”.  

Na perspectiva bourdieuniana, tem-se a plena configuração 

da situação do sujeito dominado que não se sente objeto da 

dominação. Em meio a essa relação, há a escola que nada mais 

faz do que permitir que este tipo de violação, em meio a tantas 

outras, seja praticada sob a égide da neutralidade da instituição, 

sob os olhos dos planos e processos pedagógicos escritos e 

reelaborados a todo tempo, sem efeitos práticos positivos na 

vida dos sujeitos dominados.

Análise dos casos

Os casos utilizados como exemplos deixam evidente uma 

escola pública pouco preocupada com registros de intolerância 

religiosa ocorridas em seu âmbito. Os fatos narrados possuem a 

capacidade de mostrar situações em que crianças e adolescentes 

estão submetidas a um processo de discriminação constante, 

seja desejando fazer parte de outra religião pra ser aceita, seja 

na constante necessidade de disfarçar a religião ou ainda 

naturalizando o preconceito e a discriminação, admitindo-os 

como normais.

Os sujeitos que prestaram os depoimentos citados fazem 

reiterado uso do artifício que seus antepassados fizeram, 
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oriundos da África e implantados no Brasil arbitrariamente, 

na condição de escravizados: escondem a verdade, mascaram 

a religião, sincretizam sua fé com a fé católica, palatável ao 

gosto das classes dominantes. São violações praticadas no 

passado e ainda hoje vigentes, em novas releituras, agravadas 

por ocorrerem em espaços públicos, sob a laicidade do Estado, 

teoricamente assegurada pela Constituição Federal.

Ao contrário de se constituírem como espaços laicos, 

a escola pública permite a instauração de práticas cristãs 

em suas dependências. A mesma escola que comunga com a 

realização de cultos evangélicos, cria nichos para imagens de 

santos católicos, fixa cartazes com mensagens bíblicas, permite 

o proselitismo religioso cristão nas aulas de religião etc.,  

não aceita que o aluno candomblecista use as suas guias de 

santo, por exemplo.

O contexto apontado deixa evidente que a escola tem um 

papel muito mais específico do que formar e educar o aluno. 

Presta-se para manter a ordem social vigente, nesse caso, 

promovendo as religiões adotadas como ideal pelas classes 

detentoras do poder, ainda que para isso faça uso da violência 

simbólica contra os seus alunos. Nesse sentido, Bourdieu (1998) 

entende que o sistema escolar faz distinções, separando os 

alunos que portam porções diferenciadas de capital cultural:

O sistema escolar age como o demônio de Maxwell3: 

à custa do gasto de energia necessária para realizar a 

operação de triagem, ele mantém a ordem preexistente, 

3 Figura hipotética, associada à teoria do físico escocês James Clerk Maxwell 
(1867) responsável por atribuir e ordenar as partículas de gás em câmara de 
experimento científico, passando as lentas e frias para um lado e dirigindo as 
rápidas e quentes para o outro lado da câmara, criando assim, uma diferença 
de temperatura que violaria as leis da termodinâmicas.
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isto é, a separação entre os alunos dotados de quanti-

dades desiguais de capital cultural. Mais precisamente, 

através de uma série de operações de seleção, ele separa 

os detentores de capital cultural herdado daqueles 

que não o possuem. Sendo as diferenças de aptidão 

inseparáveis das diferenças sociais conforme o capital 

herdado, ele tende a manter as diferenças sociais pree-

xistentes (BOURDIEU, 1998, p. 36-37).

[...]

Do mesmo modo, no lugar do demônio, há, entre 

outras coisas, milhares de professores que aplicam 

aos estudantes categorias de percepção e de avaliação 

estruturadas de acordo com os mesmos princípios [...] 

Dito de outra forma, ação do sistema escolar é resultante 

de ações mais ou menos grosseiramente orquestradas 

de milhares de pequenos demônios de Maxwell que, por 

suas escolhas ordenadas de acordo com a ordem objetiva 

(as estruturas estruturantes são, como tenho lembrado, 

estruturas estruturadas), tendem a reproduzir essa 

ordem sem saber, ou querer (BOURDIEU, 1998, p. 43).

O resultado dessa separação realizada pelo sistema de 

ensino entre os alunos, seja ou não de forma consciente, é o 

acolhimento na escola daqueles que portam o capital cultural 

em sintonia com a ordem vigente, perpetuando toda a estrutura 

social e, nesse caso específico, os valores religiosos eleitos como 

corretos. Aos alunos que portam capital cultural destoante, 

restam os atos de preconceito, de discriminação e a negação 

da própria identidade religiosa.
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Essa afirmação pode ser comprovada pela própria 

pesquisa que subsidia a presente análise, quando a pesqui-

sadora vai à escola pública em que os dois adolescentes 

mencionados no texto estudavam, realizando grupo focal com 

os professores, encontrando posturas aptas a propiciar um 

cenário de intolerância religiosa:

Dos 14 professores, nove responderam que nunca 

pensaram sobre crianças no candomblé porque não 

acreditam que existam crianças que frequentem ou 

pratiquem candomblé na escola. Uma das entrevistadas 

afirmou: “Não temos crianças com esse ‘problema’ 

aqui na escola, a maioria é católica.” Cinco professores 

afirmaram que acham um “absurdo que crianças 

pratiquem candomblé. “As crianças não devem ser 

induzidas à macumba só porque os pais frequentam”, 

respondeu uma professora. Perguntei a essa professora 

se os pais católicos também não “induziam” seus filhos 

ao catolicismo quando os batizavam, levavam às missas, 

colocavam no catecismo para a Primeira Comunhão etc. 

A professora respondeu: Mas o catolicismo não é coisa 

do diabo; é a religião normal.

Perguntei ao grupo o que achavam da discussão da lei 

do Ensino Religioso e se eles aprovavam essa disciplina 

para as escolas. Treze professores responderam que sim, 

desde que excluísse “seitas” como a “macumba”. O que 

deve ser ensinado é o catolicismo e as religiões evangé-

licas, afirmou uma professora. [...] A mesma professora 

disse que “tentaria tirar essa ideia de macumba da 

cabeça de qualquer aluno seu”. Perguntei como ela 
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pretendia fazer isso. “Lendo a Bíblia todos os dias na 

escola”, respondeu (CAPUTO, 2012, p. 204).

Os registros das falas dos professores deixam evidente que 

suas crenças e convicções pessoais não são abandonadas quando 

agem enquanto servidores públicos, custeados pelo Estado para 

proferirem aulas desprovidas de valores religiosos. A riqueza dos 

detalhes de suas crenças e práticas, demonstra o quanto a escola 

pública está empenhada em promover o discurso proselitista 

cristão ainda que suas práticas sejam violadoras de direitos. 

Nesse sentido, as escolas públicas funcionam, de fato, como 

estruturas estruturantes, dispostas a assegurar a perpetuação da 

ordem social vigente, fazendo prevalecer os interesses e valores 

dos segmentos dominantes, geração após geração.

Conclusão

Os depoimentos da criança e adolescentes citados, assim 

como as falas dos professores participantes de grupo focal, 

expostos ao longo do texto, deixam evidente que a neutralidade 

da escola diante das religiões não existe. Ao contrário, perce-

be-se a manifestação de uma recorrente violência simbólica no 

espaço social da escola pública, causando opressão e discrimi-

nações às crianças candomblecistas.

Percebe-se também o reiterado uso do capital cultural da 

escola pública, instituição que se reveste de grande respeitabili-

dade perante a sociedade, com objetivo de assegurar a manutenção 

da ideologia religiosa cristã, eleita como a “correta” em detri-

mento às demais ideologias religiosas, em especial o Candomblé.  
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As práticas, posturas, recursos pedagógicos e discursos reiteram 

os valores do segmento socialmente dominante.

O efeito prático desse nefasto processo é a extirpação de 

todo e qualquer traço religioso afro-ameríndio do espaço escolar, 

como se não existissem crianças candomblecistas, umbandistas, 

juremeiras etc. Só há duas opções para tais crianças: mascarar 

a religião com intuito de permanecer no espaço escolar ou se 

evadir. Os exemplos apresentados ao longo do texto fornecem 

subsídios para que se compreenda o porquê da invisibilidade de 

crianças e adolescentes candomblecistas nas escolas.

A permanência de um candomblecista no espaço escolar 

implica em aceitar se submeter ao processo de dominação, 

integrar-se à massa opressora e nunca ser notado, pois um 

pequeno deslize pode ser irreversivelmente fatal. É preciso 

fingir ser católico, ler a bíblia, escutar que “o Candomblé” é a 

religião do demônio, conviver com um espaço físico repleto 

de versículos e imagens de santos católicos, rezar o Pai Nosso, 

recitar salmos, ... É preciso esconder a guia de santo, não falar 

nenhuma palavra da língua dos terreiros, disfarçar as curas 

no corpo, o branco da roupa, o cabelo raspado... É preciso ser 

o que não se é, gostar do que não se gosta, para poder perma-

necer na escola pública brasileira.
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A vida e os dilemas de empregadas domésticas têm inspirado 

muitos títulos do cinema brasileiro e, por vezes, tem chamado 

a atenção dos espectadores e crítica especializada, tanto pela 

forma de abordagem como pelas mensagens e crítica social que 

se atrelam à temática. Neste estudo analisamos a representação 

destas relações entre a vida privada e o trabalho doméstico de 

mulheres, representados no cinema brasileiro, evidenciando as 

formas de submissão neste universo, tomamos por base as duas 

obras selecionadas para análise. Os filmes Que horas ela volta? 

(MUYLAERT, 2015) e Domésticas, o filme (MEIRELLES; OLIVAL, 

2000) do gênero comédia, foram sucesso de bilheteria, e têm 

em comum o apelo central de uma temática social e popular, 

que por trás de situações cotidianas denuncia realidades do 

contexto familiar na sociedade brasileira.

No Brasil, o empregado doméstico é considerado “aquele 

que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa 

e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,  

no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias 

por semana”, essa definição está presente no art. 1º da Lei 

Complementar 150, de 1 de junho de 2015. A recente lei que 

foi promulgada após um longo período de reivindicações pelas 

representações de classe trabalhista, corrobora com uma série 

de direitos que o trabalhador doméstico e a sociedade brasileira 

estão ainda se habituando a receber e promover.
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Segundo dados do IBGE (Pnad Contínua, divulgada 

em 2015), os empregados em serviços domésticos, no Brasil, 

representavam 6,5%, ou 6,019 milhões, dos mais de 92 milhões 

de ocupados no país ao fim do primeiro trimestre de 2015.  

A sociedade brasileira apresentou resistência tanto da classe 

patronal como da própria sociedade em geral para a aprovação 

e aceitação do Projeto de Emenda Constitucional 478/2010, 

conhecida como a PEC das domésticas.

Nesse contexto, a obra mais recente de Anna Muylaert, 

Que horas ela volta?, levantou várias discussões sobre a posição 

da empregada doméstica na sociedade brasileira, sobre as rela-

ções que se estabelecem no convívio e trabalho na casa dos 

patrões, e ainda sobre a ascensão desta categoria trabalhista,  

ao mostrar que filhos de empregadas têm o potencial para 

conseguir aprovação em um vestibular de grande concorrência, 

por exemplo. Mostrar questões que podem ser consideradas 

mais delicadas, através de um texto fílmico, implica na abor-

dagem de representações sociais, que fazem parte do cotidiano 

da sociedade brasileira e que, muitas vezes, são evitadas.  

Isso é o que tem feito alguns diretores do cinema contempo-

râneo, como Fernando Meirelles e Muylaert, contribuindo 

para uma leitura desse universo na perspectiva do personagem 

principal, de um ângulo que aproxima o espectador do ator que 

se traveste de empregado ou empregada doméstica e revela 

aspectos antes não revelados em uma obra cinematográfica.

Diversas problemáticas envolvem o profissional do setor 

doméstico, como a busca pela regulamentação, as questões 

relativas à identidade desses trabalhadores, relativas à esco-

laridade, às mudanças de perfil, entre outras, e não cabe aqui 

explorar todas, nem haveria espaço. Atemo-nos a analisar a 

representação social da empregada doméstica nas duas obras 
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fílmicas citadas, com o intuito de fazer uma leitura das imagens 

dessa representação e analisar as características e presença das 

empregadas domésticas protagonistas nas duas obras e como 

se relacionam a partir do conceito de habitus, defendido por 

Pierre Bourdieu.

Habitus e submissão

Percebemos, na representação social das empregadas 

domésticas (especificamente nos dois filmes escolhidos para 

esta análise), uma aproximação com o significado do conceito 

de habitus de Bourdieu, na medida em que observamos as 

apropriações de um certo modo de viver e se comportar na 

sociedade, tendo como base um sistema de convenções e 

representações simbólicas que se manifestam e se reproduzem 

no ambiente doméstico, como por exemplo, as formas de 

tratamento na relação patrão-empregado e, principalmente, 

na divisão de papeis e tarefas na sociedade.

Uma observação que podemos analisar, considerando a 

influência cultural e da educação a qual se baseia a sociedade, 

em especial, neste estudo, nos referimos à sociedade brasileira 

e seus padrões. Partimos da perspectiva de que outros fatores 

contribuem para essa visão sobre a posição que o sujeito adota 

em uma sociedade de classes e, para isso, buscamos o conceito 

de habitus proposto por Bourdieu (2012). Para o autor, o perten-

cimento a um segmento social determinado pode contribuir 

para a adoção e compartilhamento do mesmo habitus, em 

outras palavras, o indivíduo pode se apropriar das mesmas 

maneiras de abordagem, pensamento e ação no mundo social. 

Buscando explicar a origem desse conceito, o autor afirma
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[...] eu desejava por em evidência as capacidades 

criadoras, ativas e inventivas, do habitus e do agente 

(que a palavra hábito não diz), embora chamando a 

atenção para a ideia que este poder gerador não é o de 

um espírito universal, de uma natureza ou de uma razão 

humana, como em Chomsky – o habitus, como indica 

a palavra, é um conhecimento adquirido e também 

um haver, um capital (de um sujeito transcendental 

na tradição idealista) o habitus, a hexis, indica a 

disposição incorporada, quase postural –, mas sim o 

de um agente em ação: tratava-se de chamar a atenção 

para o primado da razão prática de que falava Fichte, 

retomando ao idealismo como Marx sugeria nas Teses 

sobre Feuerbach, o lado ativo do conhecimento prático 

que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do 

“reflexo”, tinha abandonado (BOURDIEU, 2012, p. 61).

Percebemos, na representação social das empregadas 

domésticas, nos dois filmes escolhidos para esta análise,  

como o conceito de habitus de Bourdieu se manifesta no grupo 

central para qual se volta a análise. Observamos nas empre-

gadas domésticas representadas nos filmes, a reprodução de 

modos de viver e se comportar na sociedade, tendo como base 

um sistema de convenções e representações simbólicas que se 

manifestam e se reproduzem no ambiente doméstico, como por 

exemplo, as formas de tratamento na relação patrão-empregado 

e, principalmente, na divisão de papeis e tarefas na sociedade.

Entendendo o habitus no tocante às relações sociais,  

este agiria inconscientemente organizando as experiências 

sociais e nos encorajando a pensar e a nos comportar de certas 

formas. Para Lília Junqueira (2005), o conceito de habitus é 
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fundamental para entender a ideia de representações sociais 

em Bourdieu porque “é o conceito que articula os dois 

elementos da oposição dentro da qual a ideia de representa-

ções aparece no pensamento filosófico e sociológico: as ideias 

e as práticas sociais”.

Kaplan (1995), ao analisar como a mulher é representada 

nos filmes, aponta a recorrência de representação femininas 

como figuras erotizadas e impotentes. Apenas em algumas 

produções há uma inversão dessa abordagem quando astros 

masculinos são tratados como objetos do olhar feminino. Nas 

obras em análise, neste estudo, há representações diferentes que 

se vinculam na narrativa: a figura da submissão de um lado; 

a representação de um conservadorismo velado; o empodera-

mento na figura da jovem Jéssica; o endurecimento da empregada 

há muitos anos na mesma função; a empregada sonhadora que 

considera ocupação temporária o emprego doméstico.

Nossa cultura está profundamente comprometida com 

os mitos das diferenças sexuais demarcadas, chamadas 

de “masculina” e “feminina”, que por sua vez, giram em 

torno, em primeiro lugar de um complexo aparato do 

olhar e depois de modelos de domínio- submissão. Tais 

posicionamentos assumidos pelos dois gêneros sexuais 

na representação privilegiam nitidamente o macho 

(através dos mecanismos de voyeurismo e fetichismo que 

são operações masculinas e porque o seu desejo detém o 

poder/ação enquanto da mulher não). Entretanto, como 

resultado dos movimentos para a liberação da mulher, 

foi-lhes permitido assumir na representação, a posição 

definida como “masculina”, desde que o homem assuma 

sua posição, mantendo assim a estrutura como um todo 

intacta (KAPLAN, 1995, p. 52).
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No universo da profissão de doméstica, essa demarcação 

de diferenças sexuais também se apresenta nas relações de 

trabalho e contribui para o reforço de estereótipos na configu-

ração social dessa ocupação. Nos filmes analisados, a profissão de 

doméstica acaba sendo relegada à mulher com pouca instrução, 

que ainda sonha com o príncipe encantado ou ainda como uma 

ocupação sem muitas perspectivas de mudanças e ascensões.

Também nos atemos à análise da linguagem cinemato-

gráfica percebendo as vinculações dos elementos presentes na 

linguagem do cinema, com a interpretação do conteúdo fílmico. 

Recorremos às ideias de Martin (2011, p. 103). Sobre as caracte-

rísticas das metáforas e símbolos, no cinema, o autor afirma:

Tudo que é mostrado na tela tem um sentido, e na 

maioria das vezes uma segunda significação que só 

aparecem através da reflexão; poderíamos dizer que 

toda imagem implica mais do que explicita: o mar 

pode simbolizar a plenitude das paixões (A noite de 

São Silvestre - Pick), um punhado de terra representa 

o enraizamento à terra natal (A mãe- Pudovkin) e um 

simples aquário de peixes vermelhos iluminado ao  sol 

pode  ser a imagem da felicidade (Okasan – Mamãe, 

Mikio Naruse). É por isso que a maior parte dos filmes 

de qualidade admite vários níveis de leitura, conforme 

o grau de sensibilidade, imaginação e cultura do espec-

tador (MARTIN, 2011, p. 103).

Martin entende também que para haver essa signifi-

cação segunda, a utilização do símbolo no texto fílmico tem 

grande importância. Para ele, metáforas e símbolos são tão 

importantes quanto os outros elementos, como por exemplo, 

os efeitos sonoros.
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Vale destacar que este estudo inicial é fruto de reflexões 

desenvolvidas durante a disciplina Publicidade e Cidadania, do 

curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no segundo semestre de 2015, na qual foram 

destacados filmes do cinema brasileiro e discussões sobre temá-

ticas sociais em destaque. A discussão sobre a regulamentação 

da profissão de doméstica que estava em curso no país motivou 

a escolha dos filmes e contribuiu para voltarmos nosso olhar 

para a forma como esses profissionais são mostrados nas telas 

do cinema. Voltemos assim o nosso olhar sobre cada obra e as 

respectivas análises.

Domésticas, o filme

Lançado em 2000, Domésticas – o filme apresenta o 

universo dos empregados domésticos no contexto brasileiro, 

em uma narrativa que mistura realidade e ficção na junção das 

histórias de cinco empregadas. A comédia mostra, principal-

mente, as histórias de Cida, Roxane, Quitéria, Raimunda e Créo, 

cada uma com seus problemas e sonhos. A narrativa focaliza 

a vida delas durante o serviço na casa dos patrões e também 

fora desse ambiente. Do início ao fim do filme, a presença das 

empregadas se caracteriza pela narração das próprias persona-

gens, que aliás são inspiradas em personagens reais. O filme é 

baseado na peça homônima de Renata Melo, artista consagrada 

na dança e no teatro, a partir de inúmeras entrevistas com 

empregadas. Ela recriou as falas e editou, em quadros, cenas 

sem maior conexão entre si.

O filme foi premiado no Festival de Cinema de Recife, 

em 2001, nas categorias melhor fotografia e melhor atriz 
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coadjuvante, concedido pelo trabalho conjunto das atrizes 

Cláudia Missura, Graziella Moretto, Lena Roque, Olivia Araújo e 

Renata Melo. No Cine Ceará, as cinco também foram premiadas, 

na categoria “melhor atriz”. Ganhou ainda o Prix de la Jeunesse 

no Fim Festival Brugge e foi selecionado para o Tiger Awards 

no Festival de Cinema de Roterdã. Foi eleito o melhor filme no 

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, onde também ganhou 

nas categorias melhor roteiro e melhor atriz revelação para 

Graziella Moretto. Uma característica importante do roteiro é 

que em nenhuma sequência os patrões aparecem. Uma escolha 

dos diretores em focalizar a atenção para as personagens 

centrais da história e suas impressões.

Que horas ela volta?

O filme Que horas ela volta? tem seu roteiro ancorado a 

partir da perspectiva da sua personagem principal, a empregada 

Val, considerando a realidade de empregadas domésticas que 

dormem no local de trabalho e aceitam uma série de condições 

para sustento da família, como por exemplo, abdicar da criação 

dos próprios filhos para cuidar dos afazeres domésticos e/ou 

de outras crianças, morar no local de trabalho, abandonar os 

estudos e assim o crescimento intelectual, entre outras escolhas.

Lançado em 2015, no Brasil, o filme teve grande reper-

cussão internacional, premiado em dois importantes prêmios 

do cinema mundial: o Festival Sundance e o Festival de Berlim 

e sendo o indicado na lista brasileiro ao Oscar 2016, teve ainda 

exibições em diversos países da Europa, como Itália, França 

e Espanha. Segundo o Informe Preliminar de Distribuição, 

Exibição e Lançamentos do Observatório Brasileiro do Cinema 
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e do Audiovisual, órgão da Ancine (dados acumulados de 1 de 

janeiro de 2015 a 06 de janeiro de 2016), o filme foi lançado em 

91 salas de cinema, tendo alcançado um público de 492.905 

espectadores, com uma renda de R$6.875.846,80 de bilheteria.

No filme, a pernambucana Val (Regina Casé) se muda 

para São Paulo na busca de melhores condições de vida para 

sua filha Jéssica, interpretada pela atriz Camila Márdila. 

Trabalhando como empregada doméstica, ela é a babá de 

Fabinho e mora integralmente na casa dos patrões. Treze anos 

depois, Jéssica deixa o interior de Pernambuco e vai morar 

com a mãe para prestar vestibular na USP, no mesmo período 

que Fabinho também vai prestar vestibular. Os patrões de Val 

concordam em receber a filha da empregada, mas quando ela 

deixa de seguir algumas regras estabelecidas e circula livre-

mente como uma hóspede os conflitos se iniciam.

A temática central abordada pelo filme é a diferença de 

classes que persiste na sociedade brasileira, porém no roteiro 

há pouco espaço para uma representação de emancipação dos 

empregados domésticos no mercado de trabalho. No contexto 

do filme Que horas ela volta?, essa discussão vai ser iniciada 

pelos questionamentos da personagem Jéssica, interpretada 

pela atriz Camila Márdila, ao não aceitar a ideia de que a mãe 

ainda convive no quarto da empregada, ao invés de ter a própria 

casa. Essa situação inclusive aponta para uma realidade ante-

rior – e em alguns casos também atual - em que o empregado 

doméstico tinha uma visão acomodada e aceitava acordos que 

não asseguravam direitos trabalhistas. Atualmente por um 

avanço da legislação, esses trabalhadores já podem exigir com 

mais legitimidade a formalidade na contratação dos serviços.

Na narrativa, uma série de questões é apresentada ao 

espectador, como educação, relações de classes, desigualdade 
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social, e uma questão que permeia a obra com destaque é a 

representação da personagem Jéssica e suas atitudes de quebra 

de padrões sociais. Esses e outros aspectos serão detalhados 

mais à frente na análise de imagens e sons.

Analisando a narrativa imagética

Neste estudo, a metodologia tem por base a análise 

fílmica das duas obras do cinema contemporâneo brasileiro, 

além da pesquisa bibliográfica e filmográfica. Ao escolher 

a análise fílmica de imagens e sons, nos deparamos com 

inúmeras escolhas a serem feitas para um efetivo exercício 

de análise crítica. Como defende Jullier e Marie (2009) não 

existe um código indecifrável, receita milagrosa ou método 

rígido para “ler o cinema”, mas há ferramentas que auxiliam 

e estas se ancoram na linguagem do cinema. Por se tratar de 

duas narrativas de temáticas similares, porém com roteiros e 

personagens diferentes e múltiplos, a análise seguirá uma cate-

gorização sobre a presença das personagens e detalhamento de 

como as mesmas se destacam no enredo fílmico. Selecionamos 

quatro aspectos: submissão, sonho, fé e emoção, que podem ser 

definidos como característica principal de cada personagem 

analisada e, a partir dessa categorização, faremos as inferências 

relativas à representação no filme.

Buscando entender com mais ênfase o encadeamento,  

o estilo e a utilização de elementos da linguagem cinematográ-

fica e da estética fílmica, escolhemos a análise de planos dos 

dois filmes, nos quais se destacam os perfis de cada personagem 

escolhido para análise. Para Jullier e Marie (2009), a análise 
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pode ser encadeada segundo sua “ordem de grandeza, “no nível 

do plano1 (parte do filme situada entre dois pontos de corte), no 

nível da sequência (combinação de planos que compõem uma 

unidade) ou no nível do filme inteiro (combinação de sequên-

cias)”. Na análise fílmica, são levados em consideração aspectos 

técnicos, por exemplo, definição do ponto de vista (através do 

enquadramento e focalização da objetiva, posicionamento do 

eixo da objetiva, distância focal e profundidade de campo, e os 

movimentos de câmera).

No filme Que horas ela volta?, a história apresenta um 

equilíbrio entre o apelo popular e uma linguagem cinema-

tográfica e, na direção, opta pela perspectiva da personagem 

principal, a empregada doméstica Val e seu ambiente de 

trabalho – mesmo com muitas cenas externas, o filme é ambien-

tado no espaço interno da casa, e a câmera mostra ao longo da 

narrativa o ponto de vista da empregada nos cômodos da casa.

Figura 1 – Val na cozinha.

Fonte: Que horas ela volta (2015).

1 Existem muitas variações de classificações sobre o posicionamento ou 
enquadramento da objetiva e seus significados. Em A estética do filme, 
Aumont (1995, p. 40) afirma: “definem-se, classicamente, diversos “tamanhos” 
de plano, em geral com relação a vários enquadramentos possíveis de um 
personagem. Aqui está a lista geralmente admitida: plano geral, plano de 
conjunto, plano médio, plano americano, plano aproximado, primeiro plano 
e close up”. Os autores Laurent Jullier e Michel Marie (2009, p. 24) distinguem 
três posições que acentuam a unidade do sujeito e sua ligação com o ambiente: 
plano médio, close-up e plano geral.
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A figura da empregada doméstica nordestina, repre-

sentada pela empregada Val, personagem principal do filme 

Que horas ela volta? está imbuída de um perfil submisso da 

tradicional empregada nordestina, com uma forte influência 

dos padrões socioculturais patriarcais da sociedade brasileira. 

Nesta acepção, percebemos, na forma a qual a personagem é 

retratada no enredo fílmico, no seu falar e agir, uma identi-

ficação de características que se coadunam com o habitus 

defendido por Bourdieu. Essa identificação fica clara na cena em 

que se discute sobre o que pode e não pode ser feito na casa dos 

patrões, mais especificamente quando a empregada explica à 

filha que o pote de sorvete mais caro é somente para os patrões, 

enquanto para os empregados há um sorvete específico.

Figura 2 – Val conversa com Jessica sobre o “sorvete de Fabinho”. 

Fonte: Que horas ela volta (2015).

No filme Domésticas, a figura da submissão é repre-

sentada pela personagem Quitéria. A jovem não consegue se 

estabelecer em nenhum emprego como doméstica seja por falta 

de experiência, seja por descuido, seja por ingenuidade, e em 

cada casa que ela trabalha surgem novos problemas. A carica-

tura de Quitéria mostra também o estereótipo da empregada 

mulher, negra e que precisa se adaptar a cada novo espaço e 

atribuições, chegando ao ponto de ser acusada de participar 

de um roubo à casa de uma das patroas. E esse também é um 
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assunto que é destacado nos depoimentos que entrecortam as 

cenas. Nos planos encadeados na imagem 03, percebemos uma 

atitude que é reforçada em vários momentos no filme: Quitéria, 

na porta de alguém, apresentando-se para um novo trabalho, 

em nenhum momento os patrões aparecem e sua figura na 

maioria das cenas é de resignação, justificando algo que fez de 

errado durante o trabalho.

Figura 3 – Quitéria se apresenta para um novo trabalho.

Fonte: Domésticas (2001).

Nos planos acima, todos estruturados em plano médio, 

ela vai para uma nova casa em que há crianças, já na chegada 

ela percebe que a tarefa não vai ser fácil. A representação das 

empregadas, no filme, é carregada de humor em todas as cenas, 

mas no caso de Quitéria, temos também uma dramaticidade, a 

jovem permanece sempre na busca da casa ideal para trabalhar 

e quando parece que vai tudo bem, alguma confusão a faz perder 

o emprego. Buscando um olhar mais atento sobre essa represen-

tação, temos na caricatura de Quitéria, a imagem das jovens que 

veem como única oportunidade a profissão de doméstica, sem 

perspectiva de outra ocupação e passam a vida nessa busca.
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Nas personagens Roxane e Raimunda, a expressão 

de sonhadoras se destaca. As duas empregadas retratadas 

no filme Domésticas buscam objetivos diferentes, mas com 

a mesma persistência. Roxane procura um novo emprego, 

acredita que “não é doméstica, está doméstica” e tenta outras 

áreas como informática e um curso de modelo fotográfica, 

que depois descobre ser uma agência de programas sexuais. A 

personagem Roxane tem presença constante no filme, pela forte 

personalidade, tem um jeito diferente de falar, com muitos erros 

de português e uma forma de se comportar que se distingue 

das outras mulheres, expressando atitude sobre si e sobre o 

trabalho. Ao longo do filme ela conta situações em que não se 

submeteu às patroas e deixa claro que está em busca de uma 

profissão mais valorizada.

Figura 4 – Roxane. 

Fonte: Domésticas (2001).

Raimunda é uma sonhadora que procura um marido, 

quer casar, ter filhos e cuidar da própria casa e não apenas da 

casa da patroa. Nas sequencias em que Raimunda aparece,  

o trabalho doméstico que ela executa é enfatizado e mostra 

como a profissão exige esforço. Em uma de suas falas, ela 

conclui que seja qual for a ocasião, a empregada doméstica 

coloca em primeiro lugar a família para a qual trabalha, em 

detrimento da sua própria. A personagem representa a figura 
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romântica e batalhadora, que sai da sua terra natal e encontra 

apenas no emprego doméstico uma ocupação. Apesar das 

desilusões amorosas, ela sonha com o dia do casamento e com 

uma vida mais romântica.

Figura 5 – Raimunda. 

Fonte: Domésticas (2001).

No aspecto fé, a personagem Créo se destaca tanto pela 

crença na religião protestante como pela esperança em encon-

trar a filha. A personagem caracterizada como uma mulher 

religiosa e fechada, pela grande preocupação no trabalho, acaba 

perdendo a filha que foge com o namorado. A busca pela filha se 

transforma em seu maior objetivo e tudo que faz será motivado 

pela fé de encontrá-la.

No plano destacado abaixo, Créo se encontra com um 

pai de santo que lhe dá uma mensagem positiva sobre a filha. 

Na representação de Créo, podemos inferir uma dramatização 

ancorada na mãe tradicional, preocupada com os filhos,  

e também com a família para a qual trabalha. Além de uma 

caracterização da personagem pontuada por roupas escuras 

e pouca vaidade, Créo representa uma vida amargurada, em 

que a devoção pela religião e pelo trabalho estão em primeiro 

lugar. O aspecto da submissão também pode ser inserido em 

sua caracterização.
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Figura 6 – Créo busca pela filha. Fonte: reprodução do filme.

Fonte: Domésticas (2001).

A emoção é um dos aspectos que define a personagem 

Cida, empregada doméstica desde jovem, é a figura da empre-

gada que sai de uma cidade do interior e segue para o Rio de 

Janeiro como se fosse realizar o sonho da vida, mas se depara 

com uma realidade dura. Em um dos depoimentos, ela lembra 

como a mãe cuidava dos cabelos, tratava e lavava com “flor de 

mutamba”, mas ao chegar na casa da patroa, teve que cortar os 

cabelos. A desilusão com o casamento e o trabalho rotineiro são 

as maiores queixas de Cida, que encontra uma nova oportuni-

dade de ser feliz com o companheiro Wilton. Cida representa a 

figura da empregada doméstica casada, que trabalha muito na 

casa dos patrões e ao chegar na sua própria casa, além de ainda 

ter seus afazeres não encontra nenhuma atenção do marido.

Figura 7– Cida. 

Fonte: Domésticas (2001).
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Os depoimentos que permeiam o filme também contri-

buem para uma leitura crítica sobre os diversos aspectos que 

permeiam o emprego doméstico. Um deles é a valorização 

do trabalho que enfrenta barreiras, inclusive reforçado pelo 

estereótipo de que o trabalho é ocupado por uma parcela 

pobre, sem qualificação e com baixa remuneração. Apesar de 

haver mudanças na regulamentação dessa profissão, podemos 

perceber que essa imagem negativa sobre o emprego doméstico 

ainda persiste e a fala final da personagem Roxane vem arre-

matar essa questão no filme. Enquanto arruma o cômodo de 

uma casa ela conclui: 

“Que nem quando a pessoa é pequena e alguém 

pergunta assim: o que você vai ser quando crescer? 

A pessoa responde: artista de novela, enfermeira, 

bailarina, nenhuma pessoa responde: Ai eu queria ser 

empregada doméstica, porque isso daí não é um desejo, 

é uma sina mesmo”.

Conclusão

Essa análise nos traz reflexões sobre a representação 

das empregadas domésticas no cinema e também sobre a 

significação que os dispositivos midiáticos produzem. Os dois 

filmes analisados suscitam questões no tocante às abordagens 

e presença das mulheres no filme, principalmente, nas relações 

de submissão e nas representações dos papeis da empregada 

doméstica nas duas obras.
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O estudo também contribui para perceber como as 

questões ligadas à temática central, podem ser discutidas de 

forma localizada sobre as relações entre trabalho e família, 

enfatizando uma discussão que pode ser considerada como 

necessária para trilhar o caminho rumo ao reconhecimento 

da profissão de doméstica como uma profissão de valor.

Nos dois enredos, temos comédias. Nos dois roteiros, 

histórias de vida, ficcionais e documentais (no sentido de trazer 

histórias reais, porém representadas por atrizes profissionais), 

e os dois filmes pautam discussões importantes através do 

cinema. No filme Que horas ela volta?, a temática principal 

abordada legitima uma análise mais aprofundada das questões 

que norteiam os aspectos do patriarcalismo/subserviência 

na relação de empregador/empregadas domésticas. No filme 

Domésticas, de forma caricata e popular, Fernando Meirelles 

e Nando Olival resgatam um texto do teatro e dão visibilidade 

a histórias de vida espalhadas pelo Brasil a fora nas telas de 

cinema. Por fim, percebemos que esta análise inicial nos incita 

a buscar formular uma cartografia de como as trabalhadoras 

domésticas são vistas e se relacionam dentro da estrutura social 

brasileira contemporânea, e suas vinculações com o mundo 

profissional, a afetividade e o machismo, e outras questões 

ligadas a essa problemática. Tarefa para uma próxima pesquisa 

mais detalhada.
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O medo é um sentimento que faz parte da condição humana, 

desenvolveu-se frente às incertezas e às ameaças da vida.  

A modernidade e o surgimento do tempo livre parecia indicar 

que haveria possibilidades de uma superação do medo.  

No entanto, não foi isso que ocorreu. Na modernidade, pode-se 

reconhecer o processo de individualização que caracteriza a 

atualidade do ocidente. O medo, na sociedade ocidental deste 

milênio, manifesta-se por uma interioridade psíquica que se 

exterioriza através de representações individuais. De acordo 

com Bauman (2006, p. 15), “nossa vida está longe de ser livre do 

medo, e o ambiente líquido-moderno em que tende a ser condu-

zida está longe de ser livre de perigos e ameaças”. Nesse contexto, 

o sentimento de impotência nos leva a um confronto que muitas 

vezes pode se mostrar assustador em relação ao medo que, 

para Bauman, não está somente nas ameaças percebidas ou 

imaginadas, mas quando essas ameaças tornam-se interiores, 

pois emanam dos nossos medos, nas nossas reações, nas nossas 

práticas sociais, mostrando-se evidentemente realistas.

Em análises de gênero, percebe-se que o medo cons-

truído socialmente é estudado nas ciências sociais a partir de 

expressões tais como a cultura do medo e a cultura da violência 

(MACHADO et al., 2014). As diversas formas de subjetivação 

em relação ao medo se exteriorizam através de representações 

sociais. É nas representações sociais que o medo construído 

socialmente pode ser percebido pela interiorização das pessoas 
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e reinterpretado pelos pesquisadores. Dessa forma, pode-se 

perceber os limites da linguagem com suas dificuldades da 

consciência sobre nossa presença atual, recoberta por marcas 

e sinais de vivências antigas, misturando-se ao novo que está 

se tentando dizer. Essas formas de subjetivação em relação ao 

medo transparecem claramente nas representações sociais 

colhidas em entrevistas, mostrando como o medo é construído 

socialmente, de que forma ele é interiorizado pelas pessoas.

Neste artigo, o foco será na doença cardíaca que, ao se 

tornar crônica, leva à única solução através de um transplante 

do coração. Depois que surge a possibilidade do transplante, 

os medos são substituídos por novos medos da cirurgia,  

do desconhecido, das possibilidades de rejeição física do 

coração doado e das futuras dificuldades de reinserção social. 

O medo é incorporado pela pessoa e faz parte de sua vida nesse 

processo de transplante do coração.

De acordo com pesquisas por mim realizadas, no Brasil 

(2007/2013) e na Espanha (2013/2014), os doentes cardíacos 

crônicos passam muito perto da morte e o medo está presente 

em todo o período em que ele(a) fica esperando pela doação 

de um coração compatível. Neste artigo, vamos apresentar os 

resultados da pesquisa realizada de 2012/13, em seis cidades 

da Espanha: Madri, Toledo, Valladolid, Bilbao, Barcelona e 

Valência. No período de agosto de 2012 a janeiro de 2013, foram 

entrevistadas 50 pessoas transplantadas do coração, sendo 30 

homens e 20 mulheres. O objetivo principal foi analisar o senti-

mento de medo que envolve o indivíduo em todo o processo de 

transplante do coração: do período pré-transplante, passando 

pela etapa de internamento e permanência no hospital,  

para a realização do transplante, até o período pós-transplante, 

quando de sua volta à sociedade e sua reinserção social.
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O medo envolve todo o indivíduo em função das 

mudanças que ocorrem no corpo de um doente cardíaco, 

quando ele percebe que a sua única possibilidade de viver é 

receber um coração doado, o que envolve ainda a angústia 

na lista de espera por um coração compatível com o seu caso 

específico. No segundo momento, são revelados os medos 

causados pela reduzida informação sobre o transplante de 

coração e, finalmente, depois de uma cirurgia bem sucedida,  

a possibilidade de sofrer rejeições, que geralmente ocorrem 

uma, duas ou até três vezes.

Finalmente, quando sai do hospital onde permaneceu 

durante meses, com a sua volta para casa, os medos de 

rejeição de pessoas amigas e parentes na sua reinserção social.  

Nem todos os medos são identificados claramente pelas 

pessoas, isso porque há uma dificuldade em traduzir esses 

sentimentos através de palavras, por meio de uma linguagem 

racionalmente percebida. Sloterdijk (2006, p. 24) refere-se a 

“tatuagens anímicas” ou “tatuagens existenciais” que “ninguna 

educación es capaz de cubrir del todo y ningún conversación 

logra esconder del todo”. A imagem da vida tatuada revela 

uma conexão psicológica entre a linguagem e o inconsciente.  

A ponte entre ambos os fenômenos traduz-se por uma teoria dos 

signos ou uma teoria de marcas. Ao relacionar um pensamento 

inscrevendo-o ao coração, está levando-o ao inconsciente.  

Na verdade, a prática demonstra que o autoconhecimento 

da vida consciente revela geralmente uma cegueira da 

percepção individual de si mesmo e a representação do mundo 

(SLOTERDIJK, 2006, p. 44-45). O que a pessoa percebe de si 

mesma se expõe a priori ao outro. Quando a linguagem entra 

em cena, o mundo começa a se modelar e a se solidificar e assim 

“los vocabulários abren mundo, las gramáticas formanlas 
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relaciones entre lo existente, los discursos rigenlos campos 

de loefectivamentepositivo” (SLOTERDIJK, 2006, p. 51). Nesse 

contexto, a linguagem revela o discurso individual que nas 

práticas sociais se traduz em representações sociais que serão 

analisadas levando em consideração as dificuldades surgidas 

através da comunicação, da linguagem.

Na abordagem da representação social, Geiner (2010, p. 49)  

apresenta três ações interligadas: representar, incorporar e 

coevoluir. A relação entre a ideia ou a imagem do pensamento 

representa a situação real, objetiva e dessa forma, surge a repre-

sentação. Para Robert Wilson, toda representação possui quatro 

aspectos fundamentais. Assim, uma representação pode revelar 

uma mensagem com conteúdo e, dentro desse contexto, pode 

representar um ou mais objetos; porém apresentar relações 

que se expressam em um corpo. No entanto, o aspecto mais 

importante constitui a interpretação que se realiza através de 

uma representação, porque é assumida por um ser humano ou 

por grupos sociais (GEINER, 2010).

Com o decorrer de algumas décadas, desde os anos 1970, 

diversas áreas de conhecimento – neurociência, psicologia, 

a linguística, a antropologia cognitiva, a filosofia ecológica 

e a sociologia, tem se preocupado com diferentes formas de 

descrever como um conteúdo se torna uma representação e 

como externa a internalização de informações incorporadas, 

ou seja, como ela se manifesta através de práticas sociais que 

demonstram crenças, ideologias internalizadas socialmente e 

externalizadas através de representações. Essas relações sociais 

demonstram que o fenômeno da percepção e imaginação estão 

sempre relacionadas a ações ou a práticas sociais. A abor-

dagem fenomenológica da percepção de Merleau-Ponty (1994) 

identifica-se com os movimentos do corpo e redimensiona 
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a compreensão de sujeito no processo de conhecimento. 

Considera a percepção corporal e intersubjetiva, que em uma 

situação histórica, pode modificar tudo.

Nem todos os medos são identificados claramente pelas 

pessoas, isso porque há uma dificuldade em traduzir esses 

sentimentos através de palavras, por meio de uma linguagem 

racionalmente percebida. Ação e percepção de conteúdos 

externos internalizados também aparecem no conceito de 

habitus de Pierre Bourdieu (2007). Assim, quando Geiner afirma 

que percebemos o que já sabemos e estamos prontos a fazer, 

isso está contido no conceito de habitus de Bourdieu, que cons-

titui a nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o mundo 

e que orienta a nossa forma de agir, corporal e materialmente. 

O habitus não significa simplesmente um condicionamento, 

explica simultaneamente, um princípio de ação. O habitus é 

uma interiorização da objetividade social que produz uma 

exteriorização da interioridade. O habitus está incorporado 

no indivíduo que se situa em um determinado universo social.  

Em outras palavras: um campo de relações sociais circunscreve 

um habitus específico. Para Bourdieu (2012), habitus constituem 

“estruturas (disposições interiorizadas duráveis) e são estrutu-

rantes geradores de práticas e representações”. Relativamente 

autônomo, o habitus que se expressa nas representações sociais 

se encontra entre o inconsciente-condicionado e o intencional-

-calculado, por isso ele se manifesta através de representações 

individuais que, na prática objetivamente verificada, pode ser 

interpretada como representação social.

Este artigo apresenta os resultados de uma investigação 

sobre as representações sociais de transplantados cardíacos 

da Espanha e pretendia analisar as implicações, a partir das 

mudanças de padrões de comportamento e pensamento,  
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que ocorrem após a vivência de uma situação extrema e crítica, 

como evoluiu o processo de adoecimento até a cirurgia de 

transplante. Completando este objetivo também pretendíamos 

investigar como as mudanças ocorridas ao longo desse processo 

interferem na reinserção dessas pessoas ao convívio social,  

após a sua recuperação e a volta ao mundo da vida. Na verdade, 

esta investigação considerou todo o processo de transplante,  

do período pré-transplante, ao tempo da cirurgia de transplante 

até o período pós-transplante acompanhando as dificuldades 

de reinserção social.

Os conceitos de habitus, poder simbólico, campo 

e capital, utilizados por Pierre Bourdieu, que estão tão 

presentes no debate contemporâneo da sociologia, serviram 

de fundamento teórico para aferir conceitualmente como essa 

experiência (clínica, moderna e simbólica) tem se manifestado 

para nos auxiliar na análise das pessoas transplantadas de 

coração a partir de suas representações sociais. No decorrer 

desses últimos anos, pudemos constatar algumas caraterísticas 

que têm marcado as diversas etapas do transplante cardíaco, a 

partir de pesquisas realizadas anteriormente no Brasil, em duas 

cidades – Curitiba e Natal (2007-2013) e que, de uma forma geral, 

também apareceram no relato dos entrevistados da pesquisa 

realizada na Espanha. No presente artigo, pretendemos 

evidenciar os sentimentos de medo em todo o processo de um 

transplante de coração, aqui apresentados como resultado das 

informações levantadas na investigação realizada de 2012/14 

junto a pessoas transplantadas do coração da Espanha.
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Situação Pré-Transplante

Os transplantados e transplantadas cardíacas entrevis-

tados revelaram, na maioria dos casos, haver sofrido muito no 

período anterior ao transplante, isso porque a doença cardíaca 

crônica os levou à imobilidade física, ao handicap, situação em 

que dependiam completamente de sua família e já estavam 

sofrendo a segregação social devido à doença cardíaca crônica. 

Alguns deles chegaram a uma situação de quase morte.

O diagnóstico de uma séria doença crônica dá início a 

um período de socorro e ajustamento para os dois – paciente 

e esposo(a). Para Bodemann (2005), não há como avaliar o 

stress de um ou os esforços do enfrentamento sem considerar 

os efeitos no seu cônjuge ou no próprio casamento. Portanto, na 

avaliação aprofundada de tudo que está envolvido no desenvol-

vimento da doença crônica há que considerar o ajustamento a 

nova situação ou a luta pela superação diária e as percepções do 

cônjuge ou companheiro significa que ambos estão envolvidos 

na situação gerada pela doença crônica. Ao mesmo tempo em 

que a pessoa com a doença crônica precisa enfrentar, indi-

vidualmente, o stress da doença, ela passa a obter o suporte 

emocional do seu companheiro ou companheira, obtendo a sua 

colaboração ao se colocar junto com o outro para enfrentar o 

problema, ou também muitas vezes exercendo uma atitude 

de controle sobre o que o outro deve ou pode fazer (BERG; 

MEEGAN; DEVINEY, 1998; BERG; UPCHURCH, 2007). Afinal, 

nesse contexto da doença crônica, há que considerar que entre 

um casal que permanece junto, enfrentando essa situação de 

doença crônica, significa que há uma interação entre os dois 

membros do casal, ocorrendo geralmente uma interação com 

toda a família (HAGEDOORN, 2000; HAGEDOORN et al., 2002). 
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Com o agravamento da doença crônica, essa dependência do 

paciente tende a crescer. Na minha pesquisa, na Espanha, foi 

perguntado sobre se receberam apoio da família e a resposta 

da imensa maioria foi de uma gratidão muito grande ao apoio, 

carinho e dedicação recebidos.

Essa etapa de agravamento da doença crônica foi descrita 

pela maioria dos entrevistados como um período de dores,  

dificuldades em respirar, falta de ar, dificuldade de caminhar e 

de se locomover até mesmo dentro de casa. Alguns referiram-se 

a dificuldades para ir ao banheiro e tomar banho sozinhos, o que 

consideravam como uma das piores situações de dependência. 

Na pesquisa da Espanha, perguntamos se antes de realizar o 

transplante ele teve alguma informação sobre doação de órgãos 

e sobre transplante. Do total de 50 entrevistados, 48 deram 

respostas entre sim e não para esta questão. Portanto, conside-

rando a partir do total, 66% afirmaram não ter obtido nenhuma 

informação sobre transplantes no período pré-transplante;  

28% responderam ter tido acesso a alguma informação através de 

folhetos, campanhas televisivas não detalhadas, livros ou através 

de amigos. Somente dois entrevistados estavam cadastrados 

como doadores, mas este fato não significava que possuíam mais 

informações do que os demais. Somente quatro tiveram informa-

ções mais detalhadas: um, porque seu irmão era transplantado 

do coração; um outro transplantado diz ter recebido apoio do 

presidente da Associação de Transplantados Cardíacos de sua 

cidade, três transplantados tinham recebido mais informações 

fornecidas pelos cardiologistas, porque já tinham sido subme-

tidos a diversos procedimentos anteriores (cateterismo, válvulas 

mitrais) e, por esse motivo, os médicos já os tinham preparado, 

psicologicamente, para um futuro transplante. Mesmo os que já 

receberam alguma informação sobre transplantes, transmitiram, 
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na sua entrevista, o drama de encarar o seu próprio transplante 

como única possibilidade de sobrevida.

Outra questão aberta formulada, perguntava se o trans-

plantado havia passado por alguma alteração importante no 

ano anterior ao diagnóstico do transplante. Essa questão foi 

interpretada pelos entrevistados de duas formas: alguns (44%) 

consideraram que as alterações do agravamento da doença 

crônica deveriam ser registradas como importantes nesse 

período. Assim, descreviam: 

esse ano foi terrível porque não podia dormir. Se me 

deitava, me afogava, Só podia caminhar como as 

crianças, era a única maneira para não me afogar. Ou 

de pé, mas sempre de pé, caminhando...Assim estive por 

muito tempo... (Entrevistado de Barcelona).

Essa situação foi vivenciada por muitos até o infarto (ou 

os infartos) que o levou ao transplante, e também à depressão 

pela impossibilidade de realizar cada vez mais atividades.  

Outra interpretação assumida em relação a essa questão,  

de 50% dos entrevistados, foi no sentido de considerar pratica-

mente “normal” a situação de limitações gradativas do período 

pré- transplante e, por esse motivo, não considerar importante o 

registro de nenhuma alteração nesse ano anterior ao transplante. 

Do total de 50 entrevistados, 6% não responderam a essa questão.

Na medida em que o transplante de coração passou a 

ser indicado pela equipe médica e apresentado como a única 

possibilidade de sobrevivência, a partir daí eles passam a 

uma nova fase, intermediária, que vai levá-los ao transplante 

propriamente dito. Esse período intermediário está marcado 

por muita falta de informações sobre como vai transcorrer o 
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transplante de coração, uma vez que mesmo nessa fase a equipe 

médica comunica informações muito limitadas. Por isso, 

essa etapa se caracteriza por diversos sentimentos de medo,  

por estar integrando uma lista de espera pelo transplante, 

levando à ansiedade e, finalmente, a um forte sentimento de 

medo de morrer. Ninguém sabe se ele ou ela vai poder fazer 

a cirurgia de transplante de coração, se vai obter a tempo 

a doação de um coração, temores sobre a possibilidade de 

aparecer um coração compatível com o seu caso, o que poderá 

tornar possível viver uma segunda vida.

Os medos e a ansiedade que acompanham o período 

Pré-Transplante, devido à reduzida informação que os pacientes 

recebem sobre a cirurgia propriamente dita, leva-os a seguir 

para o transplante com muitas questões mal respondidas e 

dúvidas, levando-os a um período de muitos sentimentos de 

insegurança. Aqui, deve-se considerar que a Espanha cons-

titui um dos países mais evoluídos em transplantes em geral, 

incluindo os transplantes cardíacos. Na atualidade, se consi-

derarmos a situação dos transplantes de coração realizados 

recentemente, deverá apresentar uma outra situação em relação 

às informações obtidas, uma vez que nas principais cidades 

espanholas as Associações e a Federação de Transplantados 

do Coração atuam no sentido de fornecer apoio psicológico 

realizado por trabalho voluntário de transplantados cardí-

acos. Como eles próprios avaliam, esse apoio, com certeza,  

funciona muito melhor do que o trabalho profissional de psicó-

logos, porque transmite a própria vivência de transplantados,  

o que dá muito maior confiança nas informações obtidas.
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Período do Transplante de Coração

Como vimos, a maioria dos transplantados cardíacos 

entrevistados revelaram ter recebido informações sobre o 

que é um transplante de coração, somente por jornal, TV e/

ou internet, causando medos decorrentes. Por outro lado, a 

dificuldade frequente de comunicação entre médico e paciente 

é constatada nas representações sociais dos entrevistados que 

revelaram que muitas vezes não sabiam como conduzir as 

questões aos médicos responsáveis. Quando eles conseguiam 

expressar suas dúvidas em perguntas reais, há que considerar 

a postura do médico, considerado como responsável pelo 

domínio da verdade referente ao campo médico, que mesmo 

não se colocando como distante, por sua formação, passa 

ao paciente informações científicas, em linguagem médica, 

pela dificuldade em expressar-se com palavras mais simples, 

possíveis de serem compreendidas por um leigo. A timidez do 

paciente em perguntar ao médico, em casos como esses, conduz 

a permanecer com questões não claramente esclarecidas,  

e muitas vezes levam o paciente a somente aceitar o transplante 

como a única possibilidade de permanecer em vida e a seguir 

as orientações médicas sem maiores contestações.

Devemos registrar que, após o transplante, ainda existe um 

tempo de permanência no hospital, na UTI e depois no quarto,  

em que a pessoa transplantada fica bastante isolada do convívio 

com a família e amigos e ainda sujeita a uma ou mais rejeições 

físicas ao órgão transplantado. Portanto, apesar do sucesso 

aparente do transplante, até a saída do hospital, os transplan-

tados passam por uma fase de estresse, insegurança e medos até 

o recebimento da alta pelo médico e a sua volta para casa.

Apesar de registrar todos esses medos e ansiedades,  

o que se pode observar nos depoimentos dos entrevistados 
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foi a constatação da ocorrência do fenômeno da resiliência,  

uma concepção da psicologia explicada 

Ora como resistência ao estresse, ora como associada a 

processos de recuperação e superação de abalos emocio-

nais causados pelo estresse” (BRANDÃO; MAHFOUD; 

GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2011, p. 264). 

A resiliência pode ser definida no caso de doenças 

crônicas, como a capacidade de algumas pessoas desen-

volverem ao superarem situações adversas, conseguindo 

resultados positivos de fortalecimento psicológico, que muitas 

vezes, pode significar até mesmo uma transformação do indi-

víduo (MOTA; BENEVIDES-PEREIRA, GOMES, 2006).

Período Pós-Transplante

Depois de um período de exclusão imposta pela doença, 

transplante e restabelecimento no hospital, o paciente recebe 

alta e está pronto para voltar para casa. Aqui inicia o período 

de readaptação que estamos chamando de reinserção social,  

no qual está recuperado para o convívio social, porém com ônus 

pós-transplante de continuar dependente de medicamentos 

obrigatórios que lhe vão produzir efeitos colaterais. Essa é uma 

situação com a qual irá conviver até o fim de sua nova vida.  

No entanto, a fase pós-transplante é de uma melhora signi-

ficativa na sua qualidade de vida, se comparada à situação 

pré-transplante, quando convivia diariamente com limitações 

causadas pela doença cardíaca crônica.



A MODERNIDADE E O MEDO NO TRANSPLANTE CARDÍACO

252

Nesse aspecto, observamos que os discursos biomédicos 

sustentam a crença na responsabilidade moral do cuidado de si 

e na prática os transplantados cardíacos o fazem por meio do 

consumo de informação, assim como dos serviços e fármacos 

disponíveis no campo da saúde. É nesse aspecto do cuidado de 

si que se desenvolve o que Clive Seale (2006, p. 68) se refere à 

“cultura do medo”, que surge na perspectiva utópica nos meios 

de comunicação e que se traduz como uma narrativa que leva 

a pessoa ao medo. Assim, a comunicação midiática aparece na 

forma de ameaças à saúde. Como consequência, são criadas 

Estratégias de persuasão, elaboradas de acordo com as 

técnicas próprias da linguagem publicitária, à adoção de 

hábitos considerados capazes de reverter ou neutralizar 

essas ameaças, como dietas alimentares, exercícios 

físicos e o repúdio ao tabagismo, entre outros” (VALE, 

2015, .p. 288). Segundo Moulin (2008, p. 64).

No século XX, foram instauradas máquinas identificou 

como “a era do virtual na gestão do corpo”. Como reação a 

esse medo criado pela quantidade distorcida e contraditória 

de informações da mídia, os transplantados cardíacos da 

Espanha desenvolveram um diálogo e uma troca de informa-

ções constante nas Associações de Transplantados Cardíacos e 

na Federação de Transplantados Cardíacos da Espanha.

A reinserção social para muitos transplantados tem 

significado a sua volta ao trabalho anterior. No entanto,  

no Brasil, tanto em Curitiba como em Natal, na maioria dos 

casos não foi mais possível ao entrevistado que anteriormente 

estava inserido no mercado de trabalho, voltar a sua vida profis-

sional anterior ao transplante. Na Espanha, o transplante em si 
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possibilita o encaminhamento imediato à aposentadoria, o que 

é assumido por quase todos os que anteriormente trabalhavam. 

Há que registrar que, já no período da doença cardíaca crônica,  

eles não se encontravam mais em atividade profissional 

normal, em função de suas limitações físicas, seu handicape 

viviam em constantes licenças médicas. Portanto, apesar de 

muitos sonharem depois do transplante de poderem retornar 

ao trabalho anterior, devemos considerar que já estavam com 

licenças de saúde por muito tempo antes do diagnóstico médico 

que os conduziu ao transplante de coração. Na Espanha, 

encontramos somente um único entrevistado que optou por 

não se aposentar e quis voltar ao seu trabalho anterior, no caso, 

trata-se de um empresário.

Depois do transplante, a maioria se encaminhou para 

atividades mais leves, em geral relacionadas à família. Alguns 

transplantados e transplantadas assumiram o trabalho em 

Associações e na Federação de Transplantados de Coração 

da Espanha. Trata-se de trabalho voluntário, porém exige um 

desempenho que tem sido muitíssimo ativo e tem representado 

um apoio significativo a todas as pessoas que são conduzidas 

atualmente ao transplante. Através das Associações elas 

recebem um acompanhamento psicológico de pessoas que já 

sofreram a experiência do transplante, por isso mesmo, poderão 

ajudá-los melhor no esclarecimento de dúvidas e na diminuição 

de ansiedade e medos. Na prática, quando há um paciente novo 

a ser conduzido ao transplante, a Central de Transplantes 

do hospital se comunica com a associação mais próxima,  

e transplantados voluntários se mobilizam para oferecer o apoio 

psicológico, possibilitando responder às dúvidas e preparando o 

paciente para o transplante. Além disso, as Associações mantém 

apartamentos para receber as famílias dos transplantados, 
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no caso de eles virem de municípios do interior do país,  

que na Espanha constituem províncias. Esta situação é única 

no campo mundial de transplantes e significa, na prática,  

uma grande conquista dos transplantados para o reconheci-

mento do trabalho organizado nessas associações e federação 

de transplantados cardíacos. Além disso, atende aos objetivos 

de uma medicina mais humanizada, preocupada em oferecer 

melhor qualidade do cuidado ao paciente.

Doenças crônicas, no século XX, têm representado um 

desafio à sabedoria popular, pois as doenças crônicas habi-

litaram a medicina na cura de doenças infecciosas levando 

a mudanças de padrões da doença. No entanto, no caso das 

doenças crônicas o próprio conceito levou a diferentes interpre-

tações, variando em diversas culturas, isso porque o conceito 

evoluiu servindo a diferentes políticas e objetivos sociais 

diversos (WEISZ, 2014).

Atualmente, pode-se afirmar que as doenças crônicas 

tornaram-se motivo de atenção e justificaram diversas políticas 

de saúde que mostram inúmeros caminhos seguidos, porém 

continuam na pauta das discussões e ainda estão longe de solu-

ções em nível internacional. No entanto, apesar de diferenças 

culturais e de gênero ainda verificadas nessas intervenções, 

pode-se constatar que a medicina evoluiu científica e tecnolo-

gicamente de uma forma significativa.

A principal conclusão desta investigação na Espanha está 

na constatação de que com a reinserção social, os transplan-

tados e transplantadas de coração revelaram que depois do 

transplante recomeçaram uma vida nova, em que se sentiam 

diferentes da fase anterior ao transplante, renovados e felizes 

pela oportunidade de continuar a viver, a poder reviver ou, 

como alguns revelam em suas representações sociais, a ter 
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a possibilidade de uma segunda vida. De qualquer forma,  

a qualidade de vida melhorou substancialmente e eles revelaram 

estar bastante satisfeitos com sua vida atual de transplantados 

cardíacos. Quando reconhecemos que os transplantados 

entrevistados se mostram como vitoriosos nesse processo de 

transplante cardíaco, vemos que, mesmo sem ser identificada 

como resiliência, ao descrever o estresse, revelando os medos 

e inseguranças gradativamente superados, os entrevistados 

e entrevistadas da Espanha revelaram uma vivência real de 

situações de resiliência. Nesse sentido, se deveria pesquisar 

sobre a importância e o poder simbólico do coração doado para 

a resiliência das pessoas transplantadas do coração.
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HÁ LUGAR PARA O FEMININO NA 
ESFERA PÚBLICA BRASILEIRA?

Andressa Lídicy Morais Lima

Desde a primeira articulação sistemática feita por Jürgen 

Habermas a respeito da noção de esfera pública como esfera 

de realização da liberdade de comunicação, deliberação e 

formação da vontade comum, não foram poucas as críticas e 

denúncias sobre a natureza “estratificada” da esfera pública. 

Se for verdade que Habermas (2003) nos deixou uma instigante 

e original reconstrução histórica da gênese e do processo de 

mudança estrutural de uma terceira instituição “nuclear” das 

sociedades modernas ocidentais1, também é verdade que sua 

interpretação vai receber sérias críticas a respeito do trata-

mento histórico reduzido apenas ao modelo de “esfera pública 

burguesa”, desconsiderando a “pluralidade de vidas públicas”, 

paralelas e existentes na modernidade. Além disso, Habermas 

também vai ser criticado por não ter problematizado de modo 

aprofundado as condições desiguais de participação na esfera 

pública, que resultariam no caráter estratificado e seletivo da 

formação da vontade democrática geral. Da crítica desenvolvida 

por Pierre Bourdieu (2007) sobre as condições diferenciais e 

desiguais de participação na esfera pública, passando pela 

crítica de Nancy Fraser (1992) a respeito da existência de 

“esferas públicas subalternas”, a problemática da seletividade 

dos agentes que participam efetivamente na formação da 

vontade democrática tornou-se como certa.

1 Segundo a literatura clássica das ciências sociais, as duas outras instituições 
constitutivas da modernidade são: o Estado Racional Burocrático e o Mercado 
Capitalista. Sobre isso, ver Souza (2000) e Perlatto (2015).
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No caso específico da autolegislação democrática, a 

sub-representação e mesmo a exclusão das mulheres salta aos 

olhos de qualquer observadora mais sensível. No entanto, numa 

perspectiva histórica processual, é possível reconhecer que 

houve uma ampliação da presença das mulheres na vida pública 

democrática das sociedades ocidentais, em grande medida 

impulsionada pelas lutas sociais dos movimentos feministas. 

Pensando diretamente a especificidade brasileira, conforme 

procuro demonstrar ao longo deste ensaio, os avanços podem 

e devem ser percebidos em três dimensões empiricamente 

verificáveis: na ampliação da participação das mulheres em 

configuração institucionais da esfera pública política brasi-

leira; na maior sensibilidade moral da esfera pública nacional 

para a problemática da dignidade e cidadania das mulheres; 

e nos dispositivos jurídicos de proteção e reconhecimento da 

dignidade feminina.

Posto isso, informada teoricamente pela “teoria da justiça 

como análise da sociedade”, tal como desenvolvida por Axel 

Honneth (2015), e pela antropologia das moralidades, procuro 

submeter a esfera pública democrática brasileira à uma “recons-

trução normativa” de modo a verificar os potenciais avanços, 

bloqueios e retrocessos que envolvem a inclusão progressiva das 

mulheres nos processos de formação da vontade democrática. 

Se afastando da tradição do “institucionalismo transcendental” 

que enfatiza a busca por um ordenamento justo “perfeito”, 

Honneth (2015) desenvolve uma interessante compreensão de 

justiça que se situa dentro do campo de conexão entre insti-

tuições, valores e práticas. Mais do que isso, Honneth pensa 

a conexão entre instituições, valores e práticas em termos 

“processuais”, isto é, adota uma abordagem histórica, proces-

sual e situacional do tipo de conexão possível. Nesse sentido, 
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ao invés de se colocar a questão sobre o que vem a ser um 

ordenamento institucional “justo”, Honneth coloca a questão 

de maneira diferente, qual seja, em que medida as instituições 

vigentes “materializam” em seus dispositivos normativos as 

práticas e valores compartilhados socialmente.

Além disso, é possível derivar uma segunda problemá-

tica de interesse mais antropológico: como se processam na 

prática as mudanças e reformas institucionais na direção de 

incorporação de novos valores e sentidos de justiça disponíveis 

na sociedade e que são articulados, criticamente, pelos movi-

mentos sociais em suas lutas por reconhecimento. Acredito 

que Honneth, não somente atualiza de maneira corretiva as 

preocupações teóricas de Habermas a respeito da esfera pública, 

como também leva adiante a problemática das condições de 

“institucionalização” de direitos já esboçada anteriormente 

por Iris Young (2006), pensadora da Teoria Crítica e ativista 

do movimento feminista estadunidense2. Assim, para testar a 

facticidade normativa do grau de ampliação do direito político 

de participação das mulheres na vida pública democrática, 

examino como indicadores empíricos os índices de presença das 

mulheres em cargos de poder da administração público-estatal 

(STF, Legislativo, órgãos do executivo) nos últimos dez anos.

2 Cabe ressaltar que Young colocará no centro do debate a “política da 
diferença” para refletir criticamente sobre o universalismo proposto pelo libe-
ralismo que se mostra incapaz de compreender o impacto das desigualdades 
na agência dos atores sociais. Young advoga que a Teoria Crítica deve evitar os 
efeitos de exclusão, de modo que seja mais adequado pensar a pluralidade de 
opressões que estão presentes na vida social e de que maneira elas produzem 
bloqueios de participação desses atores nos processos de decisão que atingem 
a si próprios. Reconheço que há um amplo debate com críticas aos dois lados, 
mas que neste momento não será possível colocá-lo em relevo por falta de 
espaço para elucidar adequadamente a problemática em voga.
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O conceito de esfera pública: 
uma revisão sistemática

Este artigo trata da relação direta entre esfera pública e 

participação das mulheres nos espaço de poder e decisão na 

vida pública brasileira, tem por isso uma ligação fecunda com 

o corpo bibliográfico habermasiano, principalmente com a 

“Mudança Estrutural na Esfera Pública” (HABERMAS, 2003), 

mas mais ainda com o potencial crítico levado a cabo por Axel 

Honneth (2015), Nancy Fraser (1992), Pierre Bourdieu (2007) e 

Fernando Perlatto (2015).

A esfera pública como fenômeno social tem como 

centro de suas características o interesse interdisciplinar, 

portanto, não é de se estranhar que a antropologia tem muito 

a pensar e contribuir sobre as assimetrias e os desafios para a 

conformação de uma vida pública democrática e, sobretudo, 

inclusiva, plural e em continuum processo de construção. 

Portanto, aqui reside meu principal interesse, isto é, a natu-

reza conflituosa da disputa por espaço e participação no que 

tange especialmente as mulheres e, mais especificamente,  

as mulheres negras. Entendo a esfera pública como um espaço 

de resistência e a esfera pública burguesa como uma categoria 

que reflete um marco limitado. Assim, não é de se estranhar 

que seus críticos ocupem lugar privilegiado nesse texto, pois 

entendo que temos muito a refletir sobre as lutas moralmente 

motivadas no presente a partir de seu potencial de liberdade 

em relação ao seu retrato histórico situado.

Segundo a compreensão de sociólogos como Durkheim 

e Dewey, Estado Democrático de Direito foi pensado, a partir 

da Revolução Francesa, como um órgão intelectual pelo qual 

se devia implementar, de modo pragmático e inteligente,  

a vontade do povo democraticamente negociada (HONNETH, 
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2015, p. 583). Nessa compreensão, as instituições implementam 

o resultado da liberdade social exercida pelos cidadãos que 

chegam a um entendimento mútuo a respeito de temas múlti-

plos e demandas coletivas que envolvam o bem comum. Porém, 

para um bom funcionamento da vida pública, é necessário que 

sejam construídos consensos na esfera pública, que podem 

sempre ser revisitados. Nesse sentido, o Estado Democrático de 

Direito é um processo de atualização constante dos dispositivos 

normativos e de seus sentidos de justiça, o que significa que seu 

conteúdo normativo não é estático. Com efeito, a compreensão 

de liberdade de participação política, por exemplo, não é a 

mesma do século XVIII, que não incluía como sujeitas de direito 

as mulheres, negras e outras minorias3.

Nesse sentido, ao longo da história, como resultado de 

lutas por reconhecimento alavancadas pelos movimentos 

sociais (feministas, negros, operários, minorias étnicas),  

é forte a pressão que exercem na vida pública, tanto para pautar 

temas quanto para participar ativamente. É através de suas 

lutas sociais que se faz perceber, na esfera pública, os aspectos 

desiguais, assimétricos e injustos que antes não eram percebidos 

(EDER; 2002; HONNETH, 2003, 2015). Em termos antropológicos,  

a problematização dos assuntos antes tratados como da ordem 

do privado ganham novos contornos discursivos, com isso, os 

movimentos sociais desempenham uma função pedagógica 

relevante. Essas constantes revisões dos consensos mútuos que 

são travadas na esfera pública é pautada pelo estado das lutas 

por reconhecimento de uma época (MORAIS LIMA, 2013, 2015).

Assim, podemos falar de uma esfera pública com mais 

“sensibilidade moral coletiva” para assuntos antes tratados como 

3 Sobre a crescente representação política das minorias na esfera pública, 
ver também Young (2006). Sobre a presença crescente de mulheres negras na 
esfera pública brasileira, ver Morais Lima (2015).
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sendo da ordem do privado, por exemplo, a violência doméstica. 

Hoje já podemos falar de um consenso normativo em torno desse 

tema, uma vez que ele deixa de ser tratado na ordem do mundo 

privado e passa a ser tratado como um assunto de interesse 

comum, em que as pessoas podem e devem “meter a colher”, 

pois já não se aceita mais o lugar de suspensão da politização e 

problematização da violência contra mulheres.

A esfera de formação da vontade democrática é o lugar 

por excelência da realização da liberdade e das possibilidades 

de exploração de uma eticidade democrática. Nesse sentido, 

em conjunto, as/os cidadãs/ãos devem decidir, coletivamente, 

através dos dispositivos discursivos, suas opiniões acerca dos 

temas que desejam. As trocas discursivas constituem o meio 

de resistência ao poder da nobreza, uma vez que a vida pública 

está livre do poder do Estado.

Ao longo do século XVIII, na Europa Ocidental, surgem as 

primeiras protoformas de vida pública: a burguesa e a literária. 

Os fóruns de formação da vontade tinham como participantes 

burgueses, isto é, cidadãos economicamente independentes e 

letrados. A luta por colocar seus temas de interesse em pauta 

na vida pública se apresenta como um desafio permanente em 

uma arena política disputada, pois que as formas de comuni-

cação, nesse período, estavam reservadas para representantes 

masculinos dotados de poder econômico que se reuniam 

para chegar a um consenso acerca de questões de interesse 

mútuo, tendo como principal motivo de interesse a ampliação 

do direito de liberdade diante do poder do governo (nobreza).  

O debate em torno do direito de liberdade estava em evidência e 

era o assunto que compunha o conteúdo discursivo de revistas 

e periódicos nesse período, mas para os interesses de homens, 

brancos e ricos, esta liberdade não era inclusiva para homens 
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pobres, mulheres ou negros. Logo, o que lhes interessavam era 

a manutenção do poder da esfera privada de base patriarcal4.

Embora o conteúdo discursivo do século XVIII para o 

século XIX fosse, literário e artístico, de maneiras burguesas e 

de normas políticas, não deixa de ser curioso o fato de que esses 

primeiros representantes das formas de vida pública burguesa 

não admitissem a inclusão de outros grupos e classes sociais em 

seus espaços de decisão. Sendo assim, mulheres, negros e traba-

lhadores eram considerados de classe inferior, não gozando do 

mesmo estatuto de “cidadania” que os burgueses. Certamente, 

estes grupos tiveram acesso à opinião, mas não eram consi-

derados formadores de opinião, não possuíam a legitimidade 

para exercerem na vida pública o poder de fala. Posto isso,  

é possível dizer que a principal demanda de justiça mobilizada 

pelos burgueses era falsa e contraditória, visto que o pleito 

pela generalização dos direitos liberais de liberdade não era 

efetivamente para todos e todas, mas reservado somente para 

homens, brancos e ricos (HONNETH, 2015, p. 490). Todavia, esse 

protagonismo seletivo de homens de classe economicamente 

independente também encontra sua resistência, pois será ainda 

no século XVIII que surgem as esferas públicas “plebeias”,  

isto é, espaços alternativos de deliberação de temas de inte-

resses de grupos que estavam de fora. A vida pública burguesa, 

impecavelmente estudada por Habermas (2003), encontra a 

4 Para além da posição dos indivíduos a recursos e oportunidades, nota-se 
também que a manutenção dos papéis sociais convencionais para o feminino 
e o masculino funciona como combustível para persistência da desigualdade 
em ambiente doméstico seja na assimetria de poder entre os gêneros nesse 
espaço ou na responsabilidade exclusiva das mulheres na criação dos filhos e na 
manutenção da casa. É fato que a dominação masculina (BOURDIEU, 2012) tem 
sido o principal ponto de partida, a meu ver, para manutenção das assimetrias 
de poder e participação que condiciona lugares sociais e expectativas políticas 
distintas na esfera pública e na esfera privada para homens e mulheres. Ver: 
Wollstonecraft ([1792], 2016) Pateman (1988), Elshtain (1993), Fraser (1997).
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resistência da vida pública plebeia, esta se manifesta através 

de associações, organizações sociais beneficentes, mas 

mesmo com o caráter de resistência e inclusão permanecia 

seletiva e mantinha o corte de gênero e racial, permitindo 

somente homens trabalhadores assalariados como partícipes, 

mantendo as mulheres e os negros de fora. Interessante notar 

como a cultura androcêntrica e racista informa diferentes 

classes sociais e determina os lugares sociais de participação 

e deliberação somente para os homens (agora brancos e traba-

lhadores), um bom exemplo da dominação masculina sobre a 

qual trata Bourdieu5 (2012).

Pensando em termos relacionais, a esfera pública plebeia 

é uma resistência em relação à esfera pública burguesa, embora 

tenha o potencial emancipatório para incluir os trabalhadores, 

mantém o poder seletivo e se mostra excludente na medida em 

que continua reificando, segregando, subalternizando o lugar 

social de mulheres e negros. Logo, do ponto de vista da relação 

com os marcadores sociais de gênero, raça/etnia, a esfera 

pública plebeia permanece conservadora e por esse mesmo 

motivo também não é totalmente emancipatória.

A conformação de uma esfera pública que surge de uma 

necessidade como motivação fundadora se mostra pouco 

5 Há um amplo debate acerca do uso do termo patriarcado (WALBY, 1990) e 
o termo dominação masculina (ELSHTAIN, 1993; FRASER, 1997; BOURDIEU, 
2010). Entendo, assim como Elshtain (1993) que patriarcado está situado histo-
ricamente e mantém um componente de marcação no absolutismo de uma 
época, sendo assim as transformações sociais impulsionadas nas sociedades 
democráticas produziram novos arranjos em que as assimetrias de gênero e 
a subalternização das mulheres ganham outras configurações e estruturas 
impessoais de manutenção e reificação da subalternidade da mulher foram 
transformadas, mas a dominação masculina permanece. O patriarcado é datado 
historicamente, sendo assim uma forma de dominação masculina. A domi-
nação masculina enquanto um dado antropológico reconhece a desigualdade 
de assimetrias e a predominância de gênero como um fenômeno mais geral 
(BOURDIEU, 2010). Todavia, as “formas” em que essas assimetrias aparecem 
é que são diferentes e podem variar, por isso é um dado da ordem da cultura.
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sensível diante da necessidade da outra (do outro) que não é 

atingida/o somente pela necessidade econômica e as relações de 

poder que se inscrevem a partir delas, mas estão intimamente 

interligadas por outras “opressões” que continuam a excluir 

mulheres e negros das discursões acerca das normas de convívio 

social, desafios da vida no trabalho, nas questões políticas e da 

legitimidade da autoridade feudal. O fato é que estes grupos 

sociais diferiam no grau de instrução e na vida econômica, 

não é estranho pensar que mulheres burguesas dotadas de 

letramento não conseguiam cruzar a fronteira androcêntrica 

que lhes impediam de serem incluídas na vida pública.

Na primeira metade do século XIX, emerge uma esfera 

pública intermediária, situada entre o âmbito privado da família 

e o governo do feudal, ainda antes da revolução francesa, surge 

a vida pública proletária. Para essa vida pública, a fonte de seus 

questionamentos são as múltiplas formas de dominação, sem 

cerimônia alguns ideais considerados tipicamente burgueses 

foram rapidamente incorporados pelo proletariado (concepções 

de dignidade, universalização de direitos e liberdade). Assim, na 

falta de uma educação formal, a plebe passa a experimentar o 

“empoderamento” nesses novos espaços de ação pedagógica e 

potencial político6. Com a Revolução Francesa e a disseminação 

dos direitos humanos universais (1948), as demandas postas 

por diferentes vidas públicas encontram oxigênio junto à ideia 

central de igualdade de todas e todos como princípio univer-

salista. Assim, o século XIX se apresentava como o período de 

conquistas de direitos políticos e de participação para obter um 

estatuto jurídico legítimo.

6 Daí Gramsci (1975) falar em intelectual orgânico em seus famosos Cadernos 
do cárcere, aquele porta voz que tem o potencial democrático de ampliação 
e disseminação de ideias através da ação comunicativa (de moldes haberma-
sianos), assim compensaria o déficit do domínio técnico da leitura e escrita e 
enfatiza o domínio da oralidade.
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Fraser (1992, p. 125) percebe a multiplicidade de vidas 

públicas (de caráter contestatório) inseridas nas sociedades de 

Estado Democrático. Para a filósofa feminista estadunidense, 

há múltiplas esferas públicas que contestam os lugares da 

estratificação frente à vida pública burguesa, desse modo 

ela apresenta a noção de “subalterncounterpublics” para se 

referir aquelas esfera públicas contestatórias que constituíram 

arenas públicas paralelas construindo espaços de contestação, 

resistência e reivindicação de suas necessidades e interesses, 

além de ser um espaço de formação de suas identidades.  

O limite dessas esferas públicas subalternas está no poten-

cial de deliberação que, segundo Fraser (1992), é reduzido ao 

modos operandi de resistência do que propriamente investido 

de uma prática de deliberação.

Perlatto (2015, p. 126) observa que 

Não resta dúvida de que em sociedades estratificadas 

como a brasileira, caracterizadas pela escravidão e 

por altos índices de analfabetismo, essa seletividade 

ganhou novos contornos, configurando-se de forma 

mais significativa e sistemática.

Assim, as transformações políticas, econômicas, cultu-

rais e sociais contestadas por setores subalternos encontram 

resistência aos seus interesses e sua participação é drenada 

e de difícil inserção na ordem deliberativa. Os atores sociais 

do mundo subalterno não conseguiam penetrar os espaços 

deliberativos já conformados, impedidos duplamente, isto é, 

tanto pela exclusão de participação nos espaços deliberativos 

convencionais da imprensa quanto pelo analfabetismo que 

foi central para segregar o acesso ao direito de participação 
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política para minorias, resultando na conformação de uma 

esfera pública seletiva (PERLATTO, 2015, p. 128).

A natureza estratificada de inserção 
na esfera pública brasileira

Ainda que seja de maneira puramente formal, inscrita 

na ordem da produção discursiva, o fato de conceder a todas 

o “direito de participação política” é, em alguma medida,  

o mesmo que excluir, revestido de liberdade/legitimidade/auto-

nomia/cidadania, todas aquelas mulheres que não dispõem dos 

meios de realizar e se autorrealizar mulheres empoderadas. 

Não é possível pressupor que a autonomia das mulheres 

(considerando toda a pluralidade que envolve trazer para esse 

guarda-chuva os diferentes modos de ser mulher) seja somente 

uma tradução que ganha contornos universalistas, mais do que 

isso, ela precisa ser informada pelas condições econômicas 

e sociais que dão acesso a esse universal e, pensando nisso,  

a pluralidade de resistências que se faz valer na arena política e 

midiática para as mulheres, na política e nos espaços de poder, 

na vida pública brasileira, merece atenção.

Compete a nós mulheres instaurar, na vida pública, o 

desenvolvimento de um debate e formas de produção discur-

sivas que envolvam a construção de uma cultura cívica que faça 

valer a representação da vida política proposta pela democracia. 

Sem que nos aprisionem em armadilhas de assentimento a 

concepções particulares, mas conducente a um consenso 

racional que possibilite estar na deliberação pública em que 

todas e todos as/os partícipes recebam a mesma consideração 
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e peso equivalente de participação sem, contudo, desviar 

atenção ao lugar social de cada uma/um para compreender e 

desenvolver empatia sobre espectro amplo da diversidade.

A sub-representação da mulher na esfera política foi 

sempre um ponto interessante de observação, merecendo ser 

melhor abordado e refletido com afinco, uma vez que espelha 

um espírito de época e pode nos dizer muito sobre as lutas por 

reconhecimento e a inserção na esfera pública que vem sendo 

disputada dentro da nossa sociedade. Assim, comecemos 

por observar as duas tabelas que trazem um desenho do 

comportamento eleitoral nos últimos 10 anos para os cargos 

de presidente da república, senadora, governadora, deputada 

estadual e deputada federal. Notemos o número de mulheres 

candidatas para os cargos e também o percentual na amostra 

total de eleitas/ os. 

Também merece atenção, a partir desses dados cole-

tados no Tribunal Superior Eleitoral, observar a proporção de 

mulheres eleitas de forma comparativa nos dois pleitos (2010 e 

2014). A constatação de que há um recuo no número de mulheres 

eleitas para o cargo de deputada estadual, governadora e sena-

dora já nos enreda no receio de haver recuos também em nossas 

perspectivas igualitárias sediadas nesses espaços de decisão7. 

Entretanto, há um avanço no número de mulheres eleitas para 

o cargo de deputada federal e pela primeira vez elegemos e 

7 Considerando não só a dimensão da representatividade nos espaços de 
poder político (entendendo aqui os limites dessa representação), isto é, a exis-
tência de mulheres eleitas ocupando tais cargos não necessariamente significa 
que elas estarão comprometidas com as demandas de liberdade, autonomia  
e reconhecimento que partem do repertório político das mobilizações sociais 
na esfera pública. Um exemplo disso é a senadora Kátia Abreu que se elege 
como representando os interesses do agronegócio, mas aparentemente não 
teria vínculo com questões concernentes às pautas feministas em suas falas e 
atuação pública, porém cabe ressaltar que esta não seria uma camisa de força, 
mas um limite de comprometimento.
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reelegemos uma mulher para assumir o cargo de Presidente da 

República Dilma Vana Rousseff que teve seu mandato cassado 

em 31 de agosto de 20168.

Tabela 1 – Proporção eleitas/os por cargo e gênero em 2010.

PROPORÇÃO DE ELEITAS/OS POR CARGO E GÊNERO EM 2010

DESCRIÇÃO 

DO CARGO

MULHERES HOMENS TOTAL

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Deputada/o 

Estadual/Distrital

138 13,03% 921 86,97% 1.059

Deputada/o 

Federal

45 8,77% 468 91,23% 513

Governadora/ or 2 7,41% 25 92,59% 27

Presidenta/ e 1 100,00% - - 1

Senadora/ or 7 12,96% 47 87,04% 54

TOTAL 193 11,67% 1.461 88,33% 1.654

Fonte: autoria própria.

8 Sobre o controverso afastamento da presidenta Dilma Rousseff ver uma das 
análises desse processo de impeachment do jurista e professor de Direito da 
Universidade de Brasília Marcelo Neves:
<http://www.criticaconstitucional.com.br/conspiracao-midiatico-parlamen-
tar-judicial-trama-golpe-contra-a- presidenta-originalmente-sob-a-lideran-
ca-de-um-gangster/>. Acesso em: 16 jan. 2017.



Andressa Lídicy Morais Lima

273

Tabela 2 – Proporção de eleitas/os por cargo e gêneros em 2014.

PROPORÇÃO DE ELEITAS/OS POR CARGO E GÊNERO EM 2010

DESCRIÇÃO 

DO CARGO

MULHERES HOMENS TOTAL

Quantidade Percentual Quantidade Percentual

Deputada/o 

Estadual/Distrital

120 11,33% 939 88,67% 1.059

Deputada/o 

Federal

51 9,94% 462 90,06% 513

Governadora/ or 1 3,70% 26 96,30% 27

Presidenta/ e 1 100,00% - - 1

Senadora/ or 5 18,52% 22 81,48% 27

TOTAL 178 10,94% 1.449 89,06% 1.627

Fonte: autoria própria

Notem que o fato de elegermos nossa primeira presidenta 

da república, não foi convertido em uma maior participação de 

mulheres nos cargos políticos, as tabelas acima foram constru-

ídas a partir de dados coletados no site do Superior Tribunal 

Eleitoral e traduz um comportamento bastante curioso sobre 

a proporção de mulheres eleitas para os cargos nas eleições de 

2010 e 2014, revelando um recuo. Se observarmos, no corpo do 

senado, a sub-representação ocorre tanto por unidade federa-

tiva quanto na representação geral da casa. Nenhuma unidade 
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federativa elegeu, pelo menos nos últimos dez anos, mais de 

uma senadora, tendo inclusive várias UF sem uma represen-

tante do gênero feminino. Para o cargo de deputada federal, nas 

eleições de 2010, foram registradas 934 inscrições de candidatas 

mulheres ao lado de 3.965 inscrições de candidatos homens. 

Foram eleitas 45 deputadas federais e 468 deputados federais 

nesse ano de referência. Nas eleições de 2014, o TSE registrou 

1.724 inscrições de mulheres para o cargo e 4.142 inscrições 

de homens para o mesmo cargo. Nesse pleito foram eleitas 51 

deputadas federais e 462 deputados federais. A proporção de 

candidatas à deputada federal sobre o total aumentou de 19%, 

em 2010, para 29%, em 2014. No entanto, o número de deputadas 

cresceu em menor proporção: 8,7%, em 2010, para 9,9%, em 

2014. No entanto, o número de deputadas cresceu em menor 

proporção: 8,7%, em 2010, para 9,9%, em 20149.

Em 2014, foram eleitos 1.059 deputados estaduais, 

destes apenas 121 são mulheres (11,4%) e 938 eleitos do sexo 

masculino (88,6%), de acordo com dados do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Isso quer dizer que, a cada 10 deputados, apenas 

uma é do sexo feminino, isto é, 11,4% do total. Ao contrário 

da votação para deputada federal, em que cinco estados não 

tiveram mulher eleita, todos os estados tiveram pelo menos 

uma representante do gênero feminino em suas assembleias 

legislativas. O estado com maior representatividade feminina é 

o Amapá, foram eleitas 8 mulheres de um total de 24 deputados 

9 Em relação ao perfil étnico-racial, em 2014, candidatos declarados brancos 
representam 59,41%. Entre os eleitos 79,73% de deputados federais são decla-
rados brancos. A proporção de brancos, que é de cerca de 59% dos candidatos, 
passa a mais de 79% dos eleitos. Apenas um candidato indígena foi eleito para 
o cargo de deputado estadual. Sobre raça/cor é importante registrar que é 
proveniente da autodeclaração do candidato e esse tipo de informação só está 
disponível a partir de 2014.



Andressa Lídicy Morais Lima

275

(33,3%). Considerando o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), onde as mulheres representam 

51% da população brasileira, o percentual de eleitas é muito 

mais baixo. Os estados de Mato Grosso (4,2%), Amazonas (4,2%), 

Paraná (5,6%), Minas Gerais (6,5%) e Pará (7,3%) ranqueiam a 

menor representatividade de mulheres eleitas.

Ainda em menor número entre as políticas eleitas, em 

2014, a ex-prefeita de Boa Vista, Suely Campo (PP), foi eleita 

para governar o estado de Roraima (região norte), tornando-se 

a única governadora do país no último pleito. Em 2010, foram 

eleitas duas mulheres governadoras, Roseana Sarney (PMDB- 

MA), que foi a primeira mulher a ocupar o cargo no Brasil, ao 

vencer a eleição em 1994, e Rosalba Ciarlini (DEM-RN)10, ambas 

da região nordeste do país.

Olhando para outra esfera de poder e uma das principais 

instituições do país, o Supremo Tribunal Federal, em seus 127 

anos de história, acaba de protagonizar mais um importante 

feito na esfera pública com a posse da ministra Cármen Lúcia, 

como presidente da corte. A atual presidente do STF foi nomeada 

ministra pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Mas,  

na história do STF, a primeira mulher a presidir a corte suprema 

foi a ministra Ellen Gracie (2000-2011), tomando posse em 2000, 

foi nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, 

10 A participação da mulher potiguar na política pode ser contada a partir de 
1927 quando Celina Guimarães Vianna se alistou como eleitora, aos 29 anos, 
com advento da Lei nº 660, de 25 de outubro de 1927, tornando o Rio Grande 
do Norte o primeiro estado que estabeleceu que não haveria distinção de sexo 
para o exercício do sufrágio. Assim, em 25 de novembro de 1927, na cidade 
de Mossoró, foi incluído o nome de Celina na lista de eleitores do RN. O fato 
repercutiu mundialmente, por se tratar não somente da primeira eleitora do 
Brasil, como da América Latina. Já em 1928, o RN vira matéria do New York 
Times quando Luiza Alzira Soriano Teixeira se torna a primeira mulher eleita 
para uma prefeitura no Brasil, na cidade de Lajes.
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exerceu a presidência da corte no biênio 2006-2008. Com a posse 

de Cármen Lúcia passam a ser duas as mulheres presidentas 

do STF diante de 44 homens que já ocuparam esse lugar. Além 

das duas ministras, em 2011, a presidente Dilma Vana Rousseff 

nomeou a ministra Rosa Weber para ocupar a vaga deixada pela 

ministra Ellen Gracie, sendo assim a terceira mulher a integrar 

a Suprema Corte.

O fato é que a presença de mais mulheres nos espaços 

de decisão, acima de tudo, pode possibilitar um efeito positivo 

de representatividade da mulher em cargos de liderança, isto 

é, tem um efeito pedagógico se visto como um incentivo, um 

exemplo a ser seguido e como um espaço aberto para dar 

visibilidade e garantir a ampliação da participação política 

das mulheres. Entretanto, é urgente e vital, não deixarmos de 

exercitar o pensamento crítico e se permitir homogeneizar a 

compreensão do impacto de termos três mulheres no STF cujo 

lugar social é compartilhado, isto é, são mulheres brancas e de 

classe média alta, que gozam de privilégios e que estão dife-

rencialmente situadas na vida pública em relação à diversidade 

étnica, racial e de classe do Brasil. O STF revela uma discre-

pância alarmante em relação à composição da sociedade, uma 

vez que 51 % da população brasileira é composta por mulheres 

e que não estamos representadas nos espaços institucionais de 

decisão e de poder com a proporção que deveríamos espelhar, 

nem tampouco esteja considerando a intersecção com raça e 

classe para sua composição.

A participação na vida pública é um campo que nos 

permite determinar como vamos viver juntas/os, de que 

maneira nossos interesses e expectativas de uma boa vida 

poderão ser guiadas e como estabeleceremos nossos acordos 

e regras de convivência para tornar viável a garantia de 
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cidadania e bem viver para todas e todos. Portanto, é seguro 

dizer que poucos espaços são tão importantes e vitais para o 

exercício pleno da cidadania e do bem estar social, para garantir 

direitos amplamente aceitos e compartilhados. Sendo assim, 

a ocupação de posições de poder e liderança em instituições 

políticas e jurídicas devem lograr êxito ao quanto de liberdade 

podemos alcançar para uma vida digna que possibilite ampliar 

escolhas e possibilidades em nossas vidas enquanto coletivi-

dade, logo quanto mais diverso, mais inclusivo e plural, maior 

a probabilidade de reconhecer direitos e ampliar a cidadania.

Box 1 – Misógnia e rebaixamento moral 
de mulheres na esfera pública.

As situações empíricas descritas a seguir nos dão o fio 

condutor do atravessamento de questões que tendem a nos apri-

sionar em celas de misoginia abrigadas em estratégias discursivas 

do “humor”, “escárnio” e “brincadeira”. A experiência da violação 

de expectativas normativas quando acontece é dada na ordem da 

experiência vivida. No tópico anterior, tentei condensar um quadro 

de participação das mulheres ocupando cargos de decisão na vida 

política em instituições do Estado Democrático de Direito. Para falar 

tanto da discrepante inserção e participação de mulheres na vida 

pública em posições de liderança e poder quanto das experiências 

de misoginia de que são alvos no exercício de sua vida profissional, 

gostaria agora de trazer casos de ampla repercussão na esfera pública 

brasileira envolvendo misoginia contra a presidenta da república 

Dilma Rousseff, a deputada federal Maria do Rosário, as senadoras 

Kátia Abreu e Regina Souza e a presidenta do STF Cármen Lúcia.  

Os atores sociais que atentam contra a integridade de cada uma 

delas são Danilo Gentili, Jair Bolsonaro, José Serra e Gilmar Mendes.  
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As misoginias das quais foram vítimas as mulheres aqui apresentadas 

se deram de modo diferente, por exemplo, a senadora Kátia Abreu e a 

deputada federal Maria do Rosário sofrem com atos de fala proferidos 

respectivamente por José Serra e por Jair Bolsonaro associados ao 

gênero feminino e a sexualidade no intuito de rebaixar ambas por 

serem mulheres e por imputarem a elas um comportamento atra-

tivo ou não sexualmente ancorado em categorias androcêntricas 

de explicação do mundo. José Serra chama a senadora Kátia Abreu 

de “namoradeira” num jantar público, enquanto Jair Bolsonaro 

se dirige em tom de ameaça à Maria de Rosário e diz que ela “não 

merece sequer ser estuprada”, fazendo inclusive apologia ao crime 

de estupro. O apresentador de televisão Danilo Gentili parece estar 

bastante empenhado em desqualificar mulheres de modo geral e já 

se envolveu em brigas judiciais com várias mulheres que se sentiram 

violadas por atos e palavras, a exemplo da cantora Wanessa Camargo. 

Gentili se refere à presidenta Dilma Rousseff sempre com tratamento 

masculino, chamando-a de “senhor” e “presidente”, insinuando que 

Dilma é “lésbica” e “ateia”, assim ele lhe imputa categorias com o 

intuito de desqualificar e não reconhecer a identidade social requerida 

pela presidenta - que ao ser eleita optou por ser chamada de presidenta, 

como forma de marcar o seu lugar social no gênero feminino1. Ainda 

é ele o algoz que chama a senadora Regina Souza de “tia do café”, 

fazendo referência direta ao fato da senadora ser uma mulher negra 

e de classe social popular, produzindo uma situação de humilhação 

e reificação da imagem de que uma mulher negra só poderia estar no 

senado federal na condição de “empregada do café” e não como uma 

mulher que fora eleita para exercer um cargo público2 podendo ou 

1 Conteúdo disponível em: <http://atarde.uol.com.br/famosos/noticias/
1690173-danilo-gentili-satiriza-entrevista-de- dilma-para-jo-soares>. Acesso 
em: 19 de jan. 2017.

2 Conteúdo disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/
indicacao/danilo-gentili-e-criticado-apos- chamar-senadora-regina-sousa-
-de-tia-do-cafe/>. Acesso em: 19 jan. 2017.
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não ter a profissão de servir cafezinho sem que isso seja um atributo 

negativo de vergonha social ou desqualificação moral. Assim, o jovem 

branco, heterossexual, de classe alta, se aventura na “brincadeira” de 

debochar, escarniar e reproduzir machismo, racismo e misoginia em 

rede nacional por ocupar um lugar socialmente privilegiado que lhe 

permite continuar a propagar suas violações contra mulheres. Além 

disso, notem que, na prática, a ocupação desses espaços continua 

sendo objeto de “desconfiança” e “instabilidade”, uma vez que estas 

mulheres sofrem com as assimetrias de gênero no exercício de sua vida 

profissional, a exemplo do recente embate no primeiro dia de presi-

dência da ministra Cármen Lúcia como presidenta da Suprema Corte, 

confrontada pelo seu colega ministro Gilmar Mendes3. A presidenta do 

STF rebate o ministro da seguinte maneira: “Há tanta discriminação 

contra a mulher, ao contrário do que aqui foi dito, ‘temos mulheres 

conduzindo Boeings, mulheres isso e aquilo’. A simples referência 

disso já demonstra discriminação, porque ninguém fala que tinha um 

homem sentado aqui desde 1828, desde o Supremo Tribunal de Justiça 

e que isso era novidade”. Os quatro homens envolvidos nesses casos 

mencionados compartilham o mesmo lugar social, isto é, são homens, 

brancos, de classe altas e heterossexuais, que fazem uso dos seus atos 

de fala para o exercício da subalternização dessas mulheres. Todos 

letrados, ocupando vasto espaço de comunicação na esfera pública, 

passeiam na misoginia de suas exposições com a determinação de 

subjugar e rebaixar moralmente as mulheres mencionadas.  Diante 

disso, gostaria de colocar em relevo a dimensão qualitativa no trata-

mento desigual, machista, depreciativo e debochado de suas ações em 

direção às mulheres citadas. Concretamente, é preciso conformar uma 

vida pública com vistas a atingir reflexivamente as diversas maneiras 

de segregação, marginalização e exclusão que acentuam as formas 

de preconceito, estereótipos, violências que atingem coletividades 

3 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/politica/stf-carmen-lucia-diz-
-que-ha-enorme-preconceito-contra-a- mulher/>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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ambivalentes (FRASER, 1997, p. 22). Nesse sentido, o foco de meu 

interesse está sob o domínio da experiência de injustiça vivida, isto 

é, o pano de fundo moral do insulto em “tom de brincadeira”, que os 

homens fizeram uso nos casos mencionados, expressam maneiras 

de minar a autonomia dessas mulheres em suas posições de poder 

e decisão e com isto rebaixá-las moralmente. As reflexões críticas 

sobre a problematização desses entrelaçamentos que atualizam as 

disposições misóginas na esfera pública brasileira merecem atenção, 

pois significam disputa por espaço e inserção, bem como uma luta 

por reconhecimento do ser feminino (ou feminista) como portadora 

de poder, liderança, autonomia política e legitimidade.

Ao largo dessas experiências a dimensão de gênero, raça e 

classe impactam na posição individual de cada uma delas e as rela-

ções estreitas que estão presentes entre as hierarquias diferentes na 

vida pública, notem que os atos de fala são distintos para a prática 

da misoginia, com Dilma há inversão da identidade de gênero, com 

Maria do Rosário e Kátia Abreu há exigência do padrão da sexualidade 

“esperado”, Regina Souza se ver encaixada no imaginário social da 

segregação racial e Carmen Lucia tem um debate escancarado sobre 

discriminação por gênero que se dá frontalmente diante de seu lugar 

com presidente da Suprema Corte. Sem pretender esgotar a discussão, 

ocorre mais uma provocação para que nós mulheres estejamos mais 

atentas ao profundo boicote que nos persegue na disputa por decidir 

sobre nossa própria vida, nosso próprio corpo, isto é, nossos interesses 

enquanto mulheres na vida pública, considerando sobremaneira as 

especificidades étnicas e raciais que nos atingem diferencialmente 

e que estão presentes nos debates sobre liberdade, autonomia e 

cidadania. Se nós mulheres reclamamos o estatuto de simetria 

ancorado nas categorias de respeito e integridade moral de nossas 

especificidades enquanto mulheres, isto se faz necessidade por sermos 

alvos de atitudes misóginas que nos desqualificam socialmente com 

base nas categorias gênero, classe e raça. Há uma dimensão simbólica 
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importante de reconhecimento que produz estima social, ao sermos 

expostas em situações de deboche, escárnio e ironia, somos objetos de 

uma condenação pública que compromete a compreensão dos outros e 

também de nós mesmas acerca da nossa autonomia, respeito, integri-

dade, direito e civilidade em âmbito individual por um lado e enquanto 

coletividades por outro. Ser enxergada como autônoma não é somente 

uma propriedade da agência individual, mas há uma dimensão da 

eticidade, pois tem a ver com saber reconhecer a liberdade de agência 

de cada uma de nós. Além disso, assegura o reconhecimento dentro da 

comunidade de valores na qual nós estamos inseridas, por isso tomar 

conhecimento de situações de escárnio público com a presidenta da 

república, de ironia com a presidenta do STF ou de humilhações com 

deputadas e senadoras, assim como de outras tantas mulheres no 

nosso cotidiano, nos faz alertar sobre a importância de colocar esse 

tipo de ato de denegação em evidencia, não só como profusão de infor-

mação pública, mas como motivador de pensamento crítico e atitude 

política para nos fazer sujeitas críticas e partícipes da vida pública 

brasileira. É verdade que nem toda sociedade considera a autonomia 

como uma fonte de reconhecimento, mas nas sociedades liberais 

este é um atributo de estima social muito importante. É certo que 

valorizamos uma mulher ou um homem que identificamos como uma 

pessoa autônoma. No caso das mulheres, isso aparece como um duplo 

desafio, apesar de aspirarmos a autonomia, encontramos barreiras 

institucionais que bloqueiam e minam o acesso a essa autonomia 

plena. Numa sociedade androcêntrica como a nossa, nós temos de 

enfrentar duplamente as condições objetivas e subjetivas que inter-

ferem para minar a nossa autonomia e, nesse sentido, homens como 

esses tem exercido com muito vigor o seu privilégio de se impor para 

impedir o exercício pleno da nossa autonomia e da nossa liberdade 

de participação na vida pública. Portanto, convém que lutemos umas 

pelas outras, ocupando todos os espaços que pudermos conquistar.
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Considerações Finais

Sem intenção de esgotar o debate a respeito da esfera 

pública brasileira, tentei aqui mostrar um quadro geral da parti-

cipação das mulheres nessa esfera. Do ponto de vista das casas 

legislativas, de fato houve um aumento da participação das 

mulheres, mesmo que ainda pequeno em relação aos homens. 

No entanto, um acontecimento importante foi a recente ruptura 

no mandato da presidenta Dilma Rousseff, o que foi interpretado 

por alguns segmentos do movimento feminista como um recuo 

na ampliação da cidadania das mulheres. Porém, contrasta com 

o executivo, importante indicador simbólico de avanços em 

outra esfera pública institucionalizada: a posse da presidente 

do STF Cármen Lúcia, que se mostra mais sensível às demandas 

dos movimentos feministas em suas exposições públicas como 

se evidencia no debate com o ministro Gilmar Mendes.

Podemos falar de um aumento da sensibilidade coletiva 

na esfera pública para uma rede de ajuda mútua entre mulheres, 

vista a partir do aparente aumento das redes de coletivos femi-

nistas nos últimos anos, destaco aqui o recorte importante do 

feminismo negro que vem se destacando na construção de uma 

esfera pública subalterna (FRASER, 1992), mais ainda na efer-

vescência étnica que tem ampliado a participação de mulheres 

negras na vida pública não só com o caráter contestatório sobre 

o qual Fraser aponta, mas pela significativa inserção nos espaços 

de deliberação.  Falamos hoje de uma esfera pública contracul-

tural em que se contesta e se criam novos modos de intervenção 

e deliberação (LIMA, 2016). As múltiplas vidas públicas inscritas 

na historiografia da esfera pública informadas por conteúdos 

culturais, pelo mundo do trabalho, pelas aspirações sejam elas 

burguesas, plebeias ou proletárias, em comum possuem o acesso 

aos fóruns para a discussão de opiniões sobre a organização 
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social a que aspiravam e também compartilhavam a experiência 

de suas deliberações intersubjetivas não serem incorporadas 

para o exercício político do poder, uma vez que, ao seu tempo, 

cada uma delas lutavam para conseguir exercer influência 

legítima sobre o poder do Estado (HONNETH, 2015, p. 494).

É fato que todas essas formas de vida pública se conso-

lidam sob o princípio de deliberação intersubjetiva para o 

descentramento moral do exercício do poder. Portanto, com a 

ampliação da participação democrática, isto é, democratização 

do voto e parlamentarização do sistema político, a situação de 

rebaixamento e exclusão passa a se modificar, mas mesmo 

assim, até o final do século XIX mulheres e assalariados não 

podiam votar, embora já tivessem exercendo legítima influência 

dentro das vidas públicas que atuavam no mesmo contexto 

político de Estados Nacionais.

Agora a problemática da necessária abertura das cidada-

nias está no centro do debate e a pergunta que se faz é: como 

novas/os membras/os seriam incorporadas/os nos processos 

de autodeterminação democrática? As mulheres já estão no 

mercado de trabalho e, desse modo, a divisão tradicional que 

se coloca entre uma esfera privada determinada para mulheres 

e uma esfera pública concebida como o lugar por excelência dos 

homens está sendo despedaçado. As mulheres passam cada vez 

mais a lutar pela ampliação e determinação da vontade demo-

crática. Na vida pública, a disputa se dá, sobretudo, no sentido 

de incluir os direitos políticos de participação e representação 

de minorias étnicas, além da ampliação nos espaços de comu-

nicação - as mulheres negras têm avançado bem nesse sentido, 

pois sua atuação na mídia tem sido um marco importante, 

sobretudo, em 2015.

Decerto, avanços foram obtidos, mas permanecem em 

ação mecanismos que reproduzem desigualdades e acentuam 
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bloqueios para efetivação da liberdade de participação na esfera 

pública para nós mulheres. Há uma diversidade de atuação 

política na construção de uma vida pública mais democrática e 

inclusiva, falamos sempre de feminismos no plural para dar conta 

da diversidade alinhada aos marcadores de gênero, raça/etnia e 

classe, entre outros. Na reconstrução historiográfica do conceito 

de esfera pública observamos que a liberdade enquanto atributo 

de participação e reconhecimento foi sempre uma reprodução 

social de um lugar privilegiado para homens. Seja pelas mãos 

de Olympe de Gouges (1748-1793) com a versão da Declaração 

dos Direitos da Mulher ou no esforço de Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) que se imbuiu da tarefa de sistematizar as raízes 

da opressão vividas pelas mulheres na Inglaterra estamos em 

formação para uma efetiva participação das mulheres.

De maneira geral, gostaria não tanto de identificar o que 

poderia vir a ser um ordenamento constitucionalmente justo, 

mas problematizar como a própria compreensão do que seja um 

ordenamento justo é um campo semântico de disputas sociais 

sempre aberto a revisão, seja no plano das instituições (Estado 

democrático de Direito) seja no plano das práticas sociais 

(movimentos sociais). Não obstante, se é verdade que para 

muitas ativistas dos movimentos feministas a noção de justiça 

ainda não contempla plenamente uma série de direitos e priva-

ções das mulheres, também é verdade que a problemática da 

“justiça de gênero” não é mais um assunto somente de mulheres 

e da esfera doméstica. Houve uma descentralização e univer-

salização da problemática da desigualdade de gênero para 

além das mulheres (principal grupo de sujeitas interessadas) 

e para além da esfera privada. No presente, as desigualdades 

de gênero tornaram-se demandas generalizadas de justiça e 

de razão pública.
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A verdade não quer deuses a seu lado. – A fé na verdade 

começa com a dúvida em relação a todas as “verdades” 

até então acreditadas. (NIETZSCHE, 2008, p. 23).

Dou início a este texto afirmando que toda voz e escrita é prece-

dida por algo maior. E esse algo maior são as vozes históricas de 

mulheres, gays, homossexuais, viados, sapatões, travestis, drag 

queens, transexuais, bissexuais, heterossexuais e tantos outros 

sujeitos que existem como força política pulsante, subversiva, 

anônima e, muitas vezes, normalizante. Assim como também 

há aqui as vozes de autores como Butler, Berenice Bento, 

Beatriz Preciado, dentre outros, que nos ajudam no processo 

de formação dos nossos eus. Neste momento, compreendo 

que é necessário entender e, assim, desconstruir os processos 

históricos que produzem os sujeitos sociais, uns como normais 

e outros como desajustados, anormais, doentes, perversos.  

É dessa lógica da desnaturalização que a teoria queer vive.  

Uma desnaturalização fundada no questionamento, na contes-

tação, na problematização de todo o pensamento organizado e 

bem-comportado, ou seja, de tudo que se coloque como verdade.

Este texto é fruto de uma entrevista realizada com Dudu1, 

um homem trans, em junho de 2015. O diálogo com Dudu não 

1 Dudu não é um pseudônimo, pois por uma questão de visibilidade trans os 
nomes reais serão sempre relatados nos estudos.
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tinha um caráter puramente acadêmico, pelo menos não em 

um primeiro momento. Conheci Dudu em uma mesa-redonda,  

da qual fomos os palestrantes. Em minha fala sobre uma possível 

pedagogia queer esbocei meus anseios em torno da perversi-

dade da heteronormatividade, a qual sempre busca lugares 

definidos para os atores sociais, lugares esses fundamentados 

na construção de um corpo/genitália para um gênero cultural. 

Afirmei que as subversões existem em todos os patamares, que 

o fato de uma mulher ser uma palestrante, uma mulher não se 

assumir como sujeito frágil, dentre outras mudanças, já era,  

em si, subversões, mas que havia outras mais fortes e que 

rompiam com toda essa perversidade heteronormativa, como 

o fato de uma mulher poder ter pênis e um homem poder ter 

vagina e, mesmo assim, se assumir e buscar ser reconhecido/a 

enquanto homens e mulheres. Foi, nesse momento, que enxer-

guei, não em minha fala, mas na fala/prática de Dudu, o ato 

subversivo. A natureza sendo cultura. A cultura sendo processos 

fluidos. E a identidade se construindo por meio de experiências. 

Dudu, um homem trans, assume a identidade masculina por 

meio de roupas, gestos, testosterona. E diz: “Eu não nasci em um 

corpo errado, pelo contrário, nasci no corpo mais que certo”.

Nesse momento, percebi que o meu colega de mesa-re-

donda era a prática da minha fala teórica. Foi nesse espaço 

de troca que decidi conversar para entender quem era aquela 

pessoa. Mantive e mantenho contato com Dudu, pois ele se 

transformou em um amigo e foi, nessas andanças, que marquei 

uma entrevista, que mais se parece com uma conversa. Nessa 

entrevista, estruturei alguns pontos que achei que seria neces-

sário passar, entretanto, deixei a fala livre.
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Roteiro utilizado para entrevista:

• Qual nome devo utilizar no artigo, o nome real ou 

um pseudônimo?

• Qual o objetivo do IBRAT –RN?

• Quantos membros?

• Como você pensa sobre você?

• Em relação ao seu corpo, o que pensa e o que você 

expressa sobre ele?

• O que você pensa sobre as cirurgias?

• Você pensa em fazer cirurgia?

• Qual a relação com os endócrinos e psicólogos?

Esse roteiro foi estruturado mais por uma questão de 

curiosidade de questões. Há uma vasta literatura que fala das 

experiências trans, embora a grande maioria seja a respeito 

das trans mulheres, sendo que as experiências relatadas me 

pareciam algo distante. Por isso, decidi escutar a trajetória de 

vida e de luta de Dudu. A partir desse passo, acabei me sentindo 

mais próxima e entendendo que por mais que aqueles relatos 

em livros me fossem distantes, havia agora, próxima a mim,  

uma vida que estava sendo construída em meio aos precon-

ceitos, aos desentendimentos médicos, psicológicos e, acima 

de tudo, ao não conhecimento, muitas vezes, de si, do que ser, 

do que buscar para ser, da identidade que faz parte.

O texto que se segue trará as discussões preliminares 

acerca da construção do dispositivo da transexualidade, assim 

como as falas da entrevista realizada com Dudu. O objetivo 

desse artigo é pensar sobre o deslocamento existente entre 

genitália e gênero, trazendo a experiência de um trans homem 

que mantém sua genitália, dita feminina, mas que se afirma 

homem, evidenciando que a identidade de gênero não se loca-

liza na genitália.
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DISPOSITIVO DATRANSEXUALIDADE

Quando iniciei minha fala, disse que algo me precedia, 

o que me precede é uma consciência histórica de que fala Eric 

Hobsbawm, ou seja, de conhecer o passado para saber quem 

sou e porque sou quem sou. Nesse caso, romper com que está 

proposto como verdade só é possível por meio do conhecimento. 

Se vamos questionar a pretensa naturalidade do sexo é neces-

sário compreender os processos históricos e discursivos que o 

construiu como natural. Nós somos produto de uma história 

repleta de campos discursivos e figuras sociais normais e anor-

mais, mas toda normalização produz pontos de ruptura, fissuras.

Ao longo da história conhecida, ou seja, da história 

ocidental hegemônica, temos investimentos de cunho religioso, 

judiciário, médico, psiquiátrico, pedagógico dentre outros, que 

objetivavam e objetivam a produção dos gêneros dos sujeitos 

sociais com base na genitália que carregam em seus corpos. 

Uma verdade que até os dias atuais vive. Mediante tal ideia, 

fica perceptível que há sempre um marcador natural para o 

exercício do gênero, de modo que há sempre características 

essenciais nos indivíduos que os distinguem socialmente.  

Nessa perspectiva, nas culturas ditas modernas e ocidentais:

[...] o corpo é sempre interpretado como um significante 

tão importante da identidade que alguém com genitália 

feminina nunca é imaginado como alguém que possa 

algum dia ocupar legitimamente o papel de “marido” 

enquanto em muitas sociedades africanas essa limi-

tação não existe (NICHOLSON, 2000, p. 22).
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A partir da citação acima, percebemos que o gênero é uma 

construção social, cultural, política, econômica que depende 

do tempo e do espaço em que os atores sociais se encontram 

inseridos. Assim sendo, o exercício de gênero não é a mesma 

coisa em todos os lugares. Não há uma universalidade, pois não 

há também uma essência que universalize tal premissa.

Dando continuidade, entendo que o gênero é da ordem 

da visibilidade, do que se carrega socialmente e culturalmente 

para designar se um indivíduo é homem ou mulher, ou seja, 

as roupas, a indumentária, os gestos, o andar, a maquiagem,  

a barba, o batom, o cabelo, dentro outros é o que fornece inteli-

gibilidade de ser homem ou mulher. Nesse sentido, percebemos 

que há deslocamento entre sexo e gênero, o que nos permite 

entender que o sexo sempre foi gênero, pois quando se fala sobre 

o corpo como locus onde se inscreve o gênero, nessas palavras 

já estão imbuídos uma série de discursos formados para classi-

ficar algo na anatomia dos corpos, que diferenciará o masculino 

do feminino. Destarte, o gênero não é consequência do sexo 

que se carrega socialmente como fonte de uma natureza dos 

corpos. Afinal, não se nasce homem ou mulher, nos tornamos 

homem ou mulher nos processos históricos, sociais e culturais 

(BEAUVOIR, 1980). Sendo assim, a diferenciação anatômica é 

uma construção social e cultural e, assim, como qualquer outra 

construção, tem suas aspirações e efeitos sobre àqueles a quem 

se incidem. Segundo Butler (2003, p. 24), o sexo é tão construído 

quanto o gênero, 

[...] o próprio gênero se torna artifício flutuante, como 

consequência de que homem e masculino podem com 

igual facilidade, significar tanto um corpo feminino 

como um corpo masculino, e mulher e feminino, tanto 

um corpo, masculino como um feminino. 
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A respeito das expectativas produzidas em torno do 

corpo, diz-nos a socióloga Berenice Bento:

Antes de nascer, o corpo já está inscrito em um campo 

discursivo determinado. Ainda quando se é uma 

“promessa”, um devir, há um conjunto de expectativas 

estruturadas numa complexa rede de pressuposições 

sobre comportamentos, gostos e subjetividade que 

acabam por antecipar o efeito que se supunha causa 

(BENTO, 2006, p. 87).

Os corpos dos indivíduos estão situados dentro de um 

campo discursivo, no qual a palavra reinante é a heteronormati-

vidade, por isso já se sabe o que esperar de alguém que está por 

vir ou que apenas existe no pensamento. Afinal, o indivíduo é 

apresentado ao mundo mesmo antes de existir, apenas quando 

se é uma promessa. Isso é fruto de uma estrutura cultural que 

existe para além do sujeito, pois é anterior a ele, mas não supe-

rior, ou seja, é modificável, dependendo da atuação do sujeito 

perante as estruturas sociais.

É diante dessas perspectivas que a transexualidade se 

insere, como uma desnaturalização e uma dessencialização do 

gênero, por meio da percepção que uma genitália não confere 

sentido de identidade de gênero. Identidade no sentido que 

Stuart Hall (2000) elabora, como sendo identificações e atua-

ções que os sujeitos sociais desenvolvem ao longo da vida.

A transexualidade, enquanto dispositivo, ou seja, como 

construção dos saberes endocrinológicos e psiquiátricos, tem 

uma história recente, pois data do século XX. Beatriz Preciado 

(2008) elabora uma história desse século denominado de era 

farmacopornográfica, que diz respeito ao controle dos corpos 
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e das subjetividades com base em substâncias químicas 

manipuláveis. É nessa era que a transexualidade emerge como 

doença a ser curada, posteriormente é expressa como trans-

torno de gênero e se mantém hoje como disforia de gênero. Esse 

termo me parece um novo nome para transtorno, pois busca,  

em certo sentido, uma cura, que é a adequação da genitália e dos 

hormônios ao gênero que se quer desempenhar socialmente.

Sobre a era farmacopornográfica, Preciado afirma:

Pensemos simplesmente que el período que va desde el 

final de Primera Guerra Mundial a la guerra fría cons-

tituye un momento sin precedente de visibilidad de las 

mujeres en el espacio público, así como de emergência 

de formas visibles y  politizadas de la homosexualidad 

em lugares tan insospechados como, por ejemplo, el 

ejército americano (PRECIADO, 2008, p. 27).

A Primeira Guerra Mundial é um momento de maior 

visibilidade tanto para as mulheres como para os homosse-

xuais, devido às suas permanências nos países envolvidos nos 

conflitos, por isso a emergência de tecnologias de controle. 

Desde a Primeira Grande Guerra Mundial, o mundo vive uma 

era de medicalização da sociedade ou, como chama Beatriz 

Preciado, uma era farmacopornográfica. Isso só ocorre devido 

a visibilidades de sujeitos que estavam às margens, aos quais 

passam a manter-se e a viver contra a norma. Isso gera uma 

série de mecanismos e tecnologias contra e, em certa medida, 

a favor desses indivíduos marginalizados. Nesse espaço de 

mais de um século, até a contemporaneidade, há uma série de 

desdobramentos importantes no ramo da medicina, no que 

diz respeito às performances de gênero e sexo. E isso engloba, 
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tanto os sujeitos heterossexuais como os não heterossexuais. 

Para isso, temos as primeiras cirurgias de transgenitalização2;  

a invenção da pílula anticoncepcional, em 1946; Hugh Hefner 

cria a Playboy, em 1966; surgem os primeiros antidepres-

sivos, em 1973; a homossexualidade saiu da lista de doenças 

mentais, em 1983; a transexualidade é incluída na lista de 

doenças mentais, em 1988; o Viagra é descoberto para tratar 

a disfunção erétil. É durante o século XX que há a materia-

lização da farmacopornografia através do intercâmbio das 

multinacionais farmacêuticas.

Estos son solo algunos de los índices de aparición de 

um régime postindustrial, global y mediático que 

llamaré a partir de ahora, tomando como referencia 

los processos de gobierno biomolecular (fármaco-) y 

semiótico técnico (-porno) de la subjetividade sexual, 

de los que la píldora y la Playboy son paradigmáticos, 

<<farmacopornográficos>> (PRECIADO, 2008, p. 32).

Nas sociedades ocidentais, esse sistema produz um 

tecnocorpo e um tecnogênero, a partir de consumos de 

remédios e imagens. Essa sociedade farmacopornográfica é 

caracterizada tanto pelas tecnologias de produção do corpo 

e de subjetividades, como de tecnologias de representação 

e, consequentemente, de produção também dessas subjeti-

vidades, como a televisão, o cinema, a fotografia, a internet, 

dentre outros. Passando, desse modo, a fazer parte do corpo, 

ou seja, os dispositivos de controle (testosterona, silicone, 

2 Em 1958, na Rússia, há a primeira cirurgia de transgenitalização, uma 
faloplastia. Processo de mudança de mulher para homem.
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pílulas de emagrecimento, dentre outras), desse novo sistema, 

se converte em corpo (PRECIADO, 2008).

Los órganos sexuales como tales no existen. Los órganos, 

que reconocemos como naturalmente sexuales, son ya 

el produto de una tecnología sofisticada que precribe el 

contexto en el que los órganos adquieren su significació 

(regulaciones  sexuales)   y   se utilizan con propriedade, 

de acuerdo a  <<naturaleza>>  (relaciones  heterosexu-

ales). Los contextos sexuales se establecen por medio 

de delimitaciones espaciales y temporales sesgadas. La 

arquitectura es política. Es la que organiza las prácticas 

y las califica: públicas o privadas, instituionales o 

domésticas, sociales o íntimas (PRECIADO, 2002, p. 26).

Os órgãos sexuais que denominam os gêneros são signi-

ficações forjadas de acordo com os contextos sociais, culturais, 

históricos e políticos. São produtos de tecnologias discursivas 

que delimitam os sujeitos de acordo com os órgãos com os 

quais se nasce, por isso são vistos como puramente naturais. 

Implicando sobre cada indivíduo uma marca que o torna visível 

perante a cultura e, notoriamente, excluindo o que lhe é diferente 

ou o que se coloca como diferente. Há todo um imaginário por 

trás de cada palavra dita. Quando se fala em vagina, invariavel-

mente, já temos uma gama de representações e características 

para o sujeito que porta tal órgão. Na mesma medida se é para o 

significante falo. As experiências de gênero e sexuais são dadas 

na medida em que se traz uma ou outra genitália.

A partir desse percurso histórico, temos a transexu-

alidade como algo a ser corrigido através da utilização de 

hormônios e de cirurgias de adequações de gênero. Partindo 
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dessa premissa, os sujeitos que nascem com genitália dita 

feminina e querem ser homens, trans homens, devem passar 

por um processo hormonal e cirúrgico para ficar adequado 

com a realidade de gênero, nesse caso, ser homem é ter pênis, 

embora não seja necessário que alguém mostre o seu órgão 

genital para entendermos que ele seja homem ou mulher. Nesse 

sentido, um homem pode ter vagina e uma mulher pode ter 

pênis, pois o gênero não é genital e sim social, cultural, político. 

São as roupas, os gestos, os cabelos que fazem os sujeitos sociais 

homens e mulheres.

Sobre esses deslocamentos, há a teoria queer, a teoria dos 

perversos, a teoria dos sem teoria, a teoria dos subalternos, a 

teoria de Caliban3.

As questões que irão marcar os estudos Queer dizem 

respeito à problematização da vinculação entre gênero, 

sexualidade e subjetividade, perpassadas por uma 

leitura do corpo como um significante em permanente 

processo de construção e com significados múltiplos. 

Parece que a ideia do múltiplo, da desnaturalização, da 

legitimidade das sexualidades divergentes, das histórias 

das tecnologias para produção dos “sexos verdadeiros”, 

adquire status teórico que, embora vinculado aos 

estudos das relações de gênero, cobra um estatuto 

próprio: são os estudos queer (BENTO, 2006a, p. 132).

É através dos estudos queer que há uma desnaturali-

zação e uma dessencialização do corpo-sexuado, do gênero e 

da sexualidade, em que são expressos como produtos sociais. 

3 Personagem da obra A tempestade de William Shakespeare.
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Esses são coisificados como naturais pelos discursos médicos, 

psiquiátricos, religiosos, os quais empreendem um esquadri-

nhamento dos sujeitos e das suas subjetividades. Percebe-se o 

quanto corpo, gênero e sexualidade estão funcionando dentro 

de uma lógica binária heterossexual, em que todos se produzem 

e emergem através de uma dependência.

El sistema heterossexual es un aparato social de 

producción de feminidad y masculinidad que opera por 

división y fragmentación del cuerpo: recorta órganos 

y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz 

(visual, táctil, olfativa...) que después identifica como 

centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. 

(PRECIADO, 2002, p. 24).

A subjetividade do sujeito moderno passa a ser um empre-

endimento do biopoder4, que age como centro de invenção e 

controle do sexo, juntamente com a biopolítica5, a qual é um 

sistema de controle social que tem como objeto de incisão o 

corpo dos sujeitos sociais, um controle que se dá através das 

políticas de fertilização, taxa de natalidade, taxa de mortali-

dade dentre outros. O sexo é transmutado em objeto de gestão 

política da vida através das novas dinâmicas das tecnologias 

que o capitalismo avança, como a tecnologia sanitarista, que se 

constitui em centros de investigação sobre a sexualidade como 

parte de um programa de saúde pública.

4 Biopoder é um conceito de Foucault encontrado nas últimas páginas do livro 
História da sexualidade. Ver: FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade I: 
vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1998.

5 Biopolítica também é um conceito encontrado nas últimas páginas do livro 
História da sexualidade. Ver: FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade I: 
vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1998.
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Sou um homem de vagina sim: 
Deslocamentos genitais

Minha vida tem sido uma constante  

luta contra a natureza.  

Joel Maldonado6

Embora a história ocidental moderna se construa por 

meio de histórias de sujeitos hegemônicos, hoje, com a teoria 

queer, temos a possibilidade de fornecer voz às práticas de indi-

víduos que foram silenciados por essa história predominante. 

E é dessa possibilidade que esse artigo emerge. Como força 

política e subversiva.

Trago a voz de um desses sujeitos subversivos em forma 

de narrativa. Dudu faz parte de um grupo chamado IBRAT – RN 

(Instituto de desenvolvimento e monitoramento de pesquisas 

e discussões sobre transmasculinidades). O grupo conta com 

18 homens trans. O objetivo desse grupo é a inclusão social 

dos homens trans, através de espaços de discussão acerca 

das transmasculinidades, pois há pessoas que não sabem da 

existência da transexualidade como questão identitária e ficam 

perdidos sem entender a si. Muitos começam achando que são 

gays, pois querem assumir uma postura mais ligada ao que é 

dito do homem. Sobre isso Dudu fala na entrevista:

A sociedade ler os homens trans como uma lésbica 

muito masculina. Minha mãe fala para mim: você sabe 

que eu não tenho preconceito e que para mim você pode 

6 Fala retirada do livro O que é transexualidade de Berenice Bento, 2008, p. 08.
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namorar quem você quiser, mas você não precisa se 

vestir assim, não precisa andar desse jeito, não precisa 

se comportar desse jeito. Conheço tanta gente que gosta 

do mesmo sexo, mas que se comporta como menina. 

Mas eu não tenho preconceito.

Esse entendido acerca da transexualidade se deve ao fato 

de existir, na sociedade ocidental moderna, a percepção de que 

ser gay é querer assumir o papel de gênero que lhe é oposto. 

Nesse sentido, acaba interferindo nessa questão das transexu-

alidades. É necessário, pois, entender que sexualidade e gênero 

são duas construções sociais, mas não são a mesma coisa e não 

depende uma da outra. Partindo desse entendimento, o IBRAT 

– RN conduz momentos de discussão e de pesquisas sobre o 

que é a transmasculinidade, além de ser uma rede de relações 

a nível nacional para se discutir a transexualidade.

Nem todos que fazem parte do IBRAT – RN modificaram 

o nome em seu Registro Geral (RG), pois é uma questão que 

demanda tempo e dinheiro. Para se modificar o nome, é neces-

sário uma investigação na vida da pessoa que pede e só pode 

solicitar aos 18 anos. Entretanto, todos utilizam nomes sociais. 

Dudu utiliza nome social masculino, usa testosterona, utiliza 

roupas masculinas e, portanto, é um homem.

No entanto, Dudu difere de alguns depoimentos de 

transexuais, ele não se percebe uma pessoa que nasceu em um 

corpo errado. O corpo é entendido como espaço moldável, logo, 

não se nasce, torna-se homem nas performances. E é na perfor-

mance que ele é homem e não na genitália. Essa experiência de 

Dudu evidencia um deslocamento da relação genitália e gênero. 

Rompe-se com essa proposta perversa da heteronormatividade 

que espera que o sujeito se adeque a norma, ou seja, se você é 

mulher tenha uma vagina e se você é homem tenha um pênis.
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Fala de Dudu sobre as cirurgias nos trans homens:

As cirurgias para homens servem mais como adereço.  

É mais para dizer que sou homem porque tenho um 

pênis. E é isso que tentamos desconstruir no grupo. Você 

não precisa ter um pênis para ser homem. Embora tenha 

os meninos que precisam da cirurgia, pois não conse-

guem se desvencilhar da perspectiva heteronormativa.  

E mesmo assim, após a cirurgia não ficam satisfeitos. 

Pelo menos alguns não ficam, pois, o pênis não funciona 

sem uma bombinha e quando funciona. Mas com a 

hormonização dá para ficar com um clitóris maior, 

como um pênis. Eu não penso em fazer essa cirurgia.

A cirurgia mais parece estar a serviço de um monitora-

mento normativo de gênero do que a serviço das reinvindicações 

das pessoas trans, ou seja, a cirurgia é necessária para adequar 

a pessoa a uma realidade heteronormativa, que pede que todos 

tenham um gênero adequado ao sexo masculino/pênis e ao sexo 

feminino/vagina.

Sobre o processo de hormonozição Dudu diz,

A transexualidade é considerada patologia, por isso 

para eu ser alguém preciso da voz de outros que 

dizem a verdade sobre mim, que são os psicólogos e os 

psiquiatras. Eu me hormonizo sozinho, porque fui para 

a endocrinologista e para a psicóloga, mas não fui aceito, 

porque eles disseram que isso não existe. Aqui no Rio 

Grande do Norte, não tem pessoas especializadas para 

tratar pessoas trans. Eu não tenho poder sobre minha 

própria identidade. É outra pessoa que diz quem eu sou.  

Eu vivo muito bem com minha identidade, mas não 
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posso chegar no psicólogo e dizer isso, porque para 

o psicólogo eu tenho que sofrer, tenho que querer me 

matar para ser trans. Não posso dizer que quando eu 

era criança brincava de boneca, porque tudo na minha 

vida só pode ser do masculino. É como se eu já tivesse 

nascido pronto. Daí eu já tenho todo um discurso 

preparado de uma vida que não é minha, só assim os 

psicólogos atestaram que eu sou um homem. Se eu não 

brinquei de bola na rua eu não sou um menino. Se eu 

não fiz birra para tirar o vestido, isso indica que eu era 

e sou uma menina. É interessante ser acompanhado 

por endocrinologistas, pois vou utilizar hormônios e 

isso modifica o corpo não só por fora, mas por dentro 

também. Mas não tem pessoas aqui especializadas. Eles 

só sabem vomitar discursos prontos.

A aprendizagem dos papeis de gênero é um produto 

cultural e social, pois cada sociedade produz seu próprio 

método de inculcamento e desenvolvimento desses papeis.  

O gênero é uma construção social, histórica e cultural fornecida 

aos sujeitos pela sociedade dentro de um tempo e de um espaço 

social definido. Logo, ser homem ou mulher não é definido ao 

nascer. As distinções existentes entre os gêneros têm sua fonte 

na cultura e, consequentemente, na sociedade. Cada sociedade 

produz uma série de significados para explicar as diferenças 

anatômicas que homens e mulheres carregam em seus corpos. 

Essas explicações passam, na maioria das vezes, pelas mãos de 

instituições ligadas à religião, ao judiciário e à medicina. Dessa 

forma, o gênero é uma ação que o indivíduo adquire no interior 

da sociedade, através dos mecanismos de socialização que são 

impostos aos indivíduos desde o seu nascimento.
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Em função dessa aprendizagem, muitas vezes, entendemos 

os papeis sociais de gênero como verdades naturais e, portanto, 

imutáveis ao longo dos tempos, devido o auxílio de instituições 

sociais, como a família, a escola, a religião, a mídia dentre outros, 

que agem socializando o gênero e, formando o que é ser homem 

e o que é ser mulher dentro dos espaços sociais. É através do 

contato com essas instituições, espaços de socialização, tanto 

primárias7 como secundárias8, que os sujeitos internalizam, 

de forma gradual, as normas e as expectativas sociais que são 

colocadas pela sociedade como correspondentes ao seu sexo. 

Isso traz à tona que o gênero e, consequentemente, as diferenças 

presentes na atuação dos homens e mulheres, não são determi-

nadas biologicamente, mas sim, produzidas culturalmente.

E se o gênero é produzido culturalmente, se o visuali-

zamos por meio das roupas, dos gestos, das características 

exteriores, não podemos, portanto, encerrar o gênero em uma 

genitália. É nesse momento, que se pode perceber o desloca-

mento entre a relação natureza e cultura, ou seja, entre sexo 

biológico/genitália e gênero. Um sempre foi o outro. Temos a 

agência de diversas instituições e mecanismos sociais que os 

constroem como opostos, ou um como dependentes do outro,  

mas, quando construímos uma percepção de que são a mesma 

coisa, rompemos com o paradigma de que para ser homem é 

necessário ter pênis e para ser mulher é necessário ter vagina.

7 Refere-se à socialização primária que constrói os indivíduos a partir das 
relações que são mantidas dentro do lar com a família. Ver: BERGER, P. A 
sociedade como realidade subjetiva. In: A construção social da realidade.
Petrópolis: Ed. 14, 1985.

8 Diz respeito ao processo de socialização secundária que forma os sujeitos 
sociais a partir do contanto que ele desenvolve na sociedade junto às institui-
ções como escola, igreja, trabalho, associações dentre outros. Ver: BERGER,
P. A sociedade como realidade subjetiva. In: A construção social da realidade. 
Petrópolis: Ed. 14,1985.
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Reflexões por hora finais

Esse artigo foi fruto de uma conversa com Dudu e por mais 

que tenha a necessidade de reflexões finais, essas são reflexões 

por hora, finais, pois há muitas minúcias a serem discutidas, 

pesquisadas, reelaboradas, pensadas. Mas fecho esse ciclo 

trazendo a perspectiva da contra sexualidade, desenvolvida por 

Beatriz Preciado. Um espaço novo de corpos se reconhecendo. 

De pessoas. De gente. E não de gêneros definidos e obrigatórios.

A contra sexualidade9 não é a produção de uma nova 

natureza para os corpos, mas uma destruição dessa natureza 

que patologiza os corpos em normais e anormais, segundo 

regras fundadas dentro de uma suposta verdade para os sujeitos, 

em termos de desejo e de gênero, como ordem que legitima a 

sujeição de um corpo a outro. Portanto, a contrassexualidade é, 

em um primeiro momento, uma análise crítica da diferença de 

gênero e sexo como produtos sociais centrados na heterossexu-

alidade, cujas bases normativas são fundadas nos corpos como 

verdades biológicas/naturais10. Em um segundo momento,  

a contrassexualidade substitui a denominação natureza por um 

contrato contrassexual.

La contra-sexualidad tiene por objeto de estúdio 

las transformaciones tecnológicas de los cuerpos 

sexuados y generizados. No rechaza la hipótesis de 

las construcciones sociales o psicológicas del género, 

9 Termo utilizado pela filosofa Beatriz Preciado no livro Manifesto contra-
-sexual: Prácticas subversivas de identidad sexual.

10 Sobre concepção de sexo e gênero serem a mesma coisa ver: BUTLER, Judith 
P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade / Judith Butler; 
tradução, Renato Aguiar. –Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2003.
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pero las resitúa como mecanismos, estratégias y usos 

em um sistema tecnológico más amplio. La contra-

sexualidad revindica su filiación com los análisis de 

la hetesosexualidad como régimen político com los 

análisis de la heterosexualidad como régimen político 

de Monique Wittig, la investigación de los dispositivos 

sexuales modernos llevada a cabo por Foucault, los 

análises de la identidade performativa de Judith 

Butler y la política del ciborg de Donna Haraway. La 

contra-sexualidad supone que el sexo y la sexualidade 

(y no solamente el o género) deben comprenderse 

como tecnologias sócio- políticas complejas; que es 

necessário estabelecer conexiones políticas y teóricas 

entre el estúdio de los aparatos y los artefactos sexuales 

(tratados hasta aqui como anécdotas de poco interés 

dentro de la historia de las tecnologias modernas) y 

los estúdios sócio-políticos del sistema sexo/gênero 

(PRECIADO, 2002, p. 21).

O marco desse manifesto contrassexual são os corpos se 

reconhecerem, os corpos falarem por si só. Não se reconhecem 

através das marcas de gênero, como homens, mulheres ou 

tantas outras enumerações/determinações forjadas ao longo 

da história através do  masculino, do feminino, do perverso. 

 Por continuação, é uma renúncia não somente a identidade 

sexual fechada/encerrada e determinada por vias ditas naturais, 

mas também uma renúncia a todos os efeitos sociais, econô-

micos, jurídicos que essas práticas naturalizantes podem obter.

La contra-sexualidad afirma que el deseo, la exci-

tación sexual y el orgasmo no son sino los produtos 
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retrospectivos de certa tecnologia sexualque identifica 

los órganos reproductivos como órganos sexuales, em 

detrimento de uma sexualización de la totalidade del 

cuerpo (PRECIADO, 2002, p. 20).

A nova sociedade tem o nome de sociedade contrasse-

xual, porque se dedica à desconstrução da naturalização das 

práticas sexuais e do sistema de gênero. E também, por se 

dedicar a proclamação da equivalência e não da igualdade 

dos corpos-sujeitos que se dedicam a busca do prazer-saber 

(PRECIADO, 2002). As práticas contrassexuais devem ser 

compreendidas como tecnologias de resistência, ou seja, formas 

de contradisciplina sexual.

No necesitamos un origen puro de dominación mascu-

lina y heterossexual pra justificar una transformación 

radical de los sexos y de los géneros. No hay razón 

histórica susceptible de legitimar los câmbios en curso. 

La contra- sexualidad <<is the case>>. Esta contingencia 

histórica es el material, tanto de la contra-sexualidad 

como de la desconstrucción. La contra-sexualidad no 

habla de un mundo por venir; al contrario, lee las huellas 

de aquello que ya es el fin del cuerpo, tal como este há sido 

definido por la modernidade (PRECIADO, 2002, p. 20).

A ideia de contra sexualidade não é um pensamento 

utópico, à vista de que é fundamentado por práticas que estão 

acontecendo cotidianamente. Não há a pretensão de inversão 

de papeis. Não é uma luta por dominação. É a visibilidade 

de práticas ainda prescritas como abjetas. Portanto, é a exis-

tência de tais práticas que fazem a contrassexualidade existir 
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enquanto fissura na ordem, na estrutura social de dominação 

heterossexual, na dominação da estrutura binária de gênero.  

É um reino dos corpos. De exibição das práticas corporais. 

São os homossexuais, bissexuais, travestis, drag queens, tran-

sexuais, transgêneros, intersex, assexuados, inclusive muitos 

heterossexuais e tantas outras nomenclaturas as quais ainda 

estão porvir dentro dessa estrutura, que por hora age como eixo 

que rompe com as proposições de realidade normal. É nesse 

campo que a contrassexualidade existe, através das práticas 

de sujeitos disparatados à ordem.
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Construção social quilombola

No livro Liberdade por um fio: a história dos quilombos no Brasil, 

os historiadores João José Reis e Flávio dos Santos Gomes 

definem o tráfico escravista no Oceano Atlântico como “um 

dos grandes empreendimentos comerciais e culturais que 

marcaram a formação do mundo moderno” (REIS; GOMES, 

2008, p. 9). A escravidão tinha sua principal fonte no atual terri-

tório da África, de onde milhões de pessoas foram escravizadas 

e arrancadas de seus territórios, para se tornarem produtos e 

mão de obra do sistema econômico escravista. A maior parte 

da população presa e vendida como escrava - estima-se que de 

3 a 6 milhões - teve como destino o Brasil, formando a força de 

trabalho de fazendas, minas, plantações e cidades.

Submetida à condições desumanas, a população escra-

vizada adotou a fuga e formação de habitações nas zonas 

urbanas e rurais como uma de suas estratégias de resistência. 

Os espaços de refúgio dos fugitivos receberam nomes dife-

rentes nas Américas. No Brasil, foram chamados quilombos e 

mocambos, com seus grupos de quilombolas, calhombolas ou 
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mocambeiros (REIS; GOMES, 2008). Aqueles que se acolhiam 

nos quilombos encontravam a liberdade para reproduzir modos 

de vida, manifestações culturais e expressões religiosas de seus 

territórios de origem. Ao resgatar historicamente o conceito 

de quilombo, Almeida (2002) lembra que a legislação colonial 

definiu quilombo como habitação formada por pelo menos 

cinco escravos fugidos, número que se reduziu para três ou dois 

na legislação imperial.

O poder colonial agiu com repressão, destruiu quilombos, 

porém a luta por liberdade acumulou sobreviventes. Em 1888, 

em um contexto de implantação da dinâmica capitalista, 

fortalecimento do movimento abolicionista e consequente 

declínio do tráfico de escravos, a abolição da escravatura 

foi assinada no Brasil. Apesar da libertação, a Lei Áurea não 

garantiu a inclusão dos agora ex-escravos na vida social, polí-

tica, econômica e cultural brasileira. Com a estrutura social 

elitista e excludente mantida, os quilombos, agora habitados 

por homens e mulheres livres, continuaram a ser lugares de 

resistência e se perpetuaram como espaços comunitários de 

grupos unidos por laços socioculturais.

No período pós-abolição, os quilombos se viram inseridos 

em uma dimensão de invisibilidade (SOUZA, 2008), na qual 

apareciam, no imaginário social, como lugares extintos. Para o 

Estado brasileiro, as comunidades negras só saíram da invisibili-

dade 100 anos após a abolição da escravidão, em 1988, quando a 

Constituição Nacional criou, no artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), a figura jurídica das 

comunidades remanescentes de quilombos, determinando a 

responsabilidade do Estado em emitir títulos de propriedade 

de terra aos quilombolas. Entretanto, o artigo 68 do ADCT não 

deixou claros os procedimentos, nem para o reconhecimento 
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das comunidades como remanescentes de quilombos, tampouco 

para a regularização fundiária dos territórios.

Os vácuos deixados pelo texto constitucional provo-

caram discussões, medidas legais e ações governamentais que 

dificultaram o avanço da regulamentação. Até que, em 20 de 

novembro de 2003, a publicação do decreto presidencial 4.887 

abriu um novo horizonte para os quilombolas ao estabelecer as 

responsabilidades dos órgãos governamentais nos processos 

de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras. Em seu artigo 2º, o decreto traz a definição 

das comunidades remanescentes de quilombos:

Consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étni-

co-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações terri-

toriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida (BRASIL, 2003).

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

recebeu a competência de titular os territórios quilombolas. De 

acordo com a Instrução Normativa 57, publicada pelo Incra em 

2009, as responsabilidades vão desde o reconhecimento – execu-

tado com a produção de Relatórios Técnicos de Identificação e 

Delimitação (RTID) – à concessão dos títulos de propriedade 

das terras. Antes do reconhecimento e regularização fundiária,  

os quilombolas precisam solicitar a emissão de uma certidão da 

Fundação Cultural Palmares, que integra o Ministério da Cultura. 

O documento certifica as comunidades como remanescentes de 

quilombos utilizando o critério da autoatribuição.
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No Brasil, 2.607 comunidades quilombolas foram 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares, contudo, a 

regularização fundiária tem se mostrado lenta. O Incra emitiu, 

até o momento, 210 títulos de propriedade, que contemplaram 

um total de 241 comunidades. No Rio Grande do Norte, 22 

comunidades foram certificadas e só a comunidade Jatobá, do 

município de Patu, ganhou a propriedade definitiva do território. 

Enquanto isso, outras sete comunidades localizadas no estado 

constam nos dados do Incra com processos de regularização 

fundiária em andamento, embora 20 já tenham aberto processos 

no órgão para reivindicar títulos de propriedade de terras.

Apesar do destaque adquirido pela regularização fundiária 

como política pública do Estado, os quilombolas estão inseridos 

em um conjunto de ações maior. Em 2004, o governo federal 

lançou o Programa Brasil Quilombola, criado com a finalidade 

de coordenar as ações governamentais, que incluem articulações 

transversais, setoriais e interinstitucionais, voltadas para as 

populações das comunidades remanescentes de quilombos.

O histórico dos quilombos nas legislações nacionais 

nos dá suporte para abordar as transformações nas relações 

entre Estado e quilombolas. No entanto, por concentra-se 

na atuação do Estado, o resgate jurídico deixa de responder 

questões importantes, sobretudo quando se fala no processo 

de construção e reconstrução identitária operada pelos próprios 

quilombolas. A bem da verdade, as legislações coloniais, impe-

riais e republicanas se constituem como peças de um fundo 

ideológico mais amplo.

Ao revisitar a história da escravidão, Barros (2010) 

propõe uma perspectiva de construção social da cor. Para o 

autor, o tráfico atlântico de pessoas formava as bases para uma 

escravidão racializada e espacializada, em que o escravo era 
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identificado como negro e africano. A classificação “negro” 

suprimiu múltiplas diferenças étnicas nas quais povos escra-

vizados se enxergavam em seus territórios de origem. A própria 

África foi uma criação europeia, sobretudo quando se considera 

que o continente africano era dividido em territórios social e 

culturalmente distintos. O sistema escravista indiferenciou o 

escravo traficado e unificou os sujeitos submetidos à escravidão 

pela cor da pele e origem territorial única. A desconstrução das 

etnias, culturas e territórios foi consolidada pela visão do atual 

continente africano como um lugar atrasado e inferior frente à 

civilização. (BARROS, 2010).

A posição do tráfico escravista como pilar do sistema 

econômico colonial fez do corpo negro um produto explorado 

tanto na atual África, onde os grupos tribais capturavam e 

vendiam pessoas aos europeus, quanto no comércio interno 

das colônias. As noções de negro, África e escravo serviram para 

montagem do fundo ideológico do sistema escravista, onde 

o negro no Brasil e no resto da América passou a ser visto 

como uma realidade única e monolítica, e, com o tempo, 

foi levado a enxergar a si mesmo também desta maneira 

(BARROS, 2010, p. 48).

Foi esvaziado de seus referenciais étnicos e culturais 

que o afro-brasileiro se lançou na construção de uma nova 

identidade dentro das expropriações e limitações do modelo 

colonial. Como espaços em que se materializava essa recons-

trução identitária desde o período colonial, os quilombos 

sofreram sucessivos agenciamentos simbólicos (ARRUTI, 2008) 

até chegar em sua atual configuração, em que reivindicam o 

reconhecimento como remanescentes de quilombos. Apesar 
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do desaparecimento nas legislações, os quilombos não foram 

esquecidos por completo, ocupando novos espaços, sobretudo 

na militância política dos movimentos sociais.

Arruti (2008) ressalta que o quilombo, enquanto 

conceito, sofreu uma série de ressemantizações ao deixar 

de ser usado “pela ordem repressiva para tornar-se metáfora 

corrente nos discursos políticos, como signo de resistência” 

(ARRUTI, 2008, p. 318). O novo sentido se ampliou histori-

camente na atuação dos intelectuais e movimentos sociais. 

Um exemplo dessa redefinição é a escolha da data de morte 

de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, para celebrar o 

Dia Nacional da Consciência Negra. A data comemorativa é 

celebrada desde a década de 1970, por movimentos sociais, 

sendo reconhecida pelo Estado apenas em 2003.

É essencial compreender que os novos usos do quilombo 

se estruturam em um contexto de reconstrução da própria 

noção de negro. Se no sistema escravista a construção ideo-

lógica da fórmula classificatória “negro” serviu a propósitos 

de dominação, no novo contexto nacional de avanço da luta 

por direitos sociais “identificar-se como negro (afirmar esta 

diferença) faz parte de um gesto de libertação (de luta contra 

a desigualdade)” (BARROS, 2010, p. 53). É onde introduzimos a 

negritude como uma concepção adotada pelos intelectuais e 

movimentos sociais no Brasil. De acordo com Munanga (1988, 

p. 52), a negritude foi conceituada por seu criador, o poeta e inte-

lectual Aimé Cesairé, como “o simples reconhecimento do fato 

de ser negro, a aceitação de seu destino, de sua história, de sua 

cultura”. A negritude foi definida por Cesairé posteriormente 

em três palavras: identidade, fidelidade e solidariedade.

No Brasil, a popularização da negritude foi acompanhada 

pela ampliação de seus usos e diversificação de seus significados 
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(DOMINGUES, 2005). Do sentido de consciência racial, a negri-

tude estendeu sua ação para diversos planos em que a identidade 

negra é usada como chave para ativar a enunciação da diferença 

e estruturar a comunicação das atividades desenvolvidas.  

A comunicação da identidade negra é um componente intrín-

seco a determinadas manifestações espaciais, culturais, sociais, 

políticas e econômicas. A capoeira, o maculêlê, o candomblé, 

o terreiro, o movimento quilombola, os salões de beleza afro. 

Todos têm a marca identitária negra intrincada e comunicam a 

negritude ao se manifestarem em seus múltiplos espaços.

Cultura e território:  
Dispositivos étnico-comunicacionais

Com 100 anos da abolição da escravatura, o quilombo 

reapareceu no texto constitucional em um novo formato, de 

remanescente. Para Arruti (1997), a solução classificatória foi 

aplicada de maneira similar, embora em momentos históricos 

distintos, tanto para as comunidades negras na Constituição 

de 1988, quanto para comunidades indígenas anteriormente.  

A solução classificatória, conforme o autor, admite a existência 

dos grupos, porém considera a perda de traços originais, em 

uma narrativa que fala do destino dos grupos em um processo 

evolutivo. Do selvagem puro ao degradado que não conserva 

sua cultura e não se insere na civilização.

Os indígenas e quilombolas estariam na posição social de 

excluídos, categoria que remete a minoria, conceito enxergado 

na perspectiva de Sodré (2005), que diferencia os sentidos 

quantitativo e qualitativo da minoria. Quando se pensa no 



Felipe Gibson Cunha

319

sentido quantitativo, a minoria passa a ideia de inferioridade, 

porém quando pensada qualitativamente, a minoria se mostra 

essencial para efeitos de representação. Como voz qualitativa, 

a minoria se vê diante da possibilidade de intervenção em 

processos de decisão, se configurando como lugar de trans-

formação, onde se movem fluxos, se configuram forças e se 

ocupam posições.

Para indígenas e quilombolas, a configuração desse 

lugar de transformação pode ser acionada pelo uso de uma 

noção positiva de remanescentes. Ao serem identificadas como 

populações e territórios detentores de laços com o passado,  

as comunidades são reconhecidas como símbolos de uma 

identidade e possuidoras de um novo valor cultural. Sobre esse 

novo lugar, Arruti acrescenta:

Com efeito, o uso da noção, em ambos os casos, 

implica, para a população que o assume (indígena ou 

negra), a possibilidade de ocupar um novo lugar na 

relação com seus vizinhos, na política local, diante 

dos órgãos e políticas governamentais, no imaginário 

nacional e, finalmente, no seu próprio imaginário 

(ARRUTI, 1997, p. 22).

É importante lembrar a ressalva de Arruti (1997) sobre 

as diferenças no valor atribuído ao termo remanescentes para 

indígenas e quilombolas. Se para os índios, a reminiscência 

serviu para assimilação da diferença cultural, para os agrupa-

mentos negros, significou a produção da diferença cultural, que, 

por sua vez, tem seu uso potencializado pelos novos sentidos 

absorvidos pelos conceitos de quilombo e negritude.
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Uma das proposições a serem adotadas para o resgate, 

surgimento ou descoberta de comunidades remanescentes é 

que o fenômeno “corresponde à produção de novos sujeitos 

políticos, novas unidades de ação social, através de uma 

maximização da alteridade” (ARRUTI, 1997, p.19). Com esse 

pressuposto, é fundamental compreender como a identidade e 

a diferença negra e quilombola são construídas e comunicadas 

pelos agrupamentos negros que reivindicam o reconhecimento 

como comunidades remanescentes de quilombos. Para tanto,  

é essencial refletirmos sobre identidade e diferença, partindo 

do entendimento que ambas são interdependentes.

A interdependência vem de uma constatação simples, de 

que quando afirmo minha identidade, enuncio minha diferença 

em relação ao outro, assim como no inverso. Tanto a identidade 

quanto a diferença são produtos da linguagem criados no 

mundo social e cultural. Como estruturas linguísticas, incor-

poram traços de instabilidade e indeterminação, na medida 

em que se entrelaçam em diferentes cadeias de significação e 

contextos diversos de produção simbólica e discursiva (SILVA, 

2000). As considerações nos levam a uma concepção de identi-

dade que, como explica Hall (2000, p. 108), “não assinala aquele 

núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer 

mudança, por todas as vicissitudes da história”.

Na concepção de Hall (2000), ao em vez de unidades 

estáveis, as identidades são cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas, sendo multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições, estando sempre em processo 

de mudança e transformação. Para o autor jamaicano, não se 

trata da invocação de passados históricos com os quais se pode 

manter correspondência. Na verdade, o que está em jogo é a 

utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura 

para a produção de novas representações.
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O autorreconhecimento pode soar simplista se preesta-

belecermos que os agrupamentos negros só reafirmam uma 

identidade que já possuem, no entanto o processo carrega toda 

a complexidade inerente à dinâmica histórica das identidades. 

Para acessarem as políticas públicas do Estado, os grupos 

precisam reconhecer, em suas trajetórias históricas e em seus 

territórios, vínculos que comprovem uma identidade negra e 

quilombola. Arruti (1997) lembra que, independente de como 

era antigamente, as comunidades precisam produzir suas liga-

ções com o passado no presente, um processo que demanda a 

criação e recriação de traços socioculturais.

A enunciação da diferença cultural muda a perspectiva de 

separação do passado e presente em uma divisão binária, como 

explicou Bhabha (1996). Trata-se de uma estratégia de represen-

tação que, ao significar o presente, repete, desloca e traduz uma 

tradição que aparenta ser passado, mas não se mostra um signo 

fiel da memória histórica, o que nos leva à concepção de tradução 

cultural, na qual nenhuma cultura é completa em si mesma. 

Sobre a tradução cultural, Bhabha pontua que os processos de 

representação, linguagem, significação e constituição de sentido 

sublinham a pretensão de possuir uma identidade originária.  

A origem está sempre aberta à tradução, podendo ser simulada, 

reproduzida, transferida e transformada.

Para produzir o autorreconhecimento tanto interna-

mente quanto externamente, os agrupamentos negros se 

utilizam de dispositivos capazes de organizar e comunicar 

sua identidade e diferença negra e quilombola. É preciso ter 

delineado que a construção e comunicação identitária é que vai 

produzir o autorreconhecimento negro e quilombola dentro e 

fora do espaço comunitário. Para delimitar o papel do disposi-

tivo nas comunidades, utilizamos o conceito de Foucault (2000, 

p. 138), que o define como:
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[...] um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arqui-

tetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o 

não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo 

é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.

Quanto ao funcionamento dos elementos constitutivos do 

dispositivo, Foucault aponta a existência de uma espécie de jogo, 

que envolve mudanças de posição e modificações de funções. 

Por último, acrescenta que o dispositivo tem função estratégica, 

sobretudo por ser uma formação que em determinado momento 

histórico assume o papel de responder a uma urgência.

Nas comunidades qui lombolas, destaca mos o 

funcionamento da cultura e do território como dispositivos 

étnico-comunicacionais que articulam elementos identitários 

capazes de estruturar e comunicar a identidade. Se é cons-

truída, no entrecruzamento dos traços socioculturais, com os 

discursos da negritude e da origem quilombola, a identidade é 

comunicada interna e externamente através dos dispositivos 

étnico comunicacionais da cultura e do território, núcleos que 

organizam os elementos identitários produzidos na construção 

identitária e os transmitem por meio de manifestações culturais 

e instâncias espaciais de enunciação.

Na cultura, falamos de manifestações tradicionais que 

adquirem cargas culturais capazes de transpassar seus usos 

cotidianos, se constituindo como emblemas identitários 

(BARTOLOMÉ, 2006). No Rio Grande do Norte, podemos citar 

como exemplos a dança do Pau-furado da comunidade de 

Capoeiras, em Macaíba (FREIRE, 2012), a dança do espontão 
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da comunidade Boa Vista dos Negros, em Parelhas (CAVIGNAC, 

2008), ou a prática ceramista da louça de barro na comunidade 

Negros do Riacho, em Currais Novos (SILVA, 2009).

Apesar de todas as práticas sociais citadas carregarem 

relevâncias históricas nas comunidades, a ligação com o 

passado não é condição para que uma prática social se cons-

titua emblema identitário. A capoeira praticada pelo grupo 

Guerreiros do Quilombo, da comunidade de Capoeiras, deixa 

clara essa não-obrigatoriedade. A expressão cultural de origem 

afro-brasileira foi levada para a comunidade por um morador 

mestre de capoeira e se estabeleceu como prática social local 

marcada por referenciais identitários (CUNHA, 2016).

No que concerne ao território, partimos do princípio de 

que o traços culturais de um grupo humano são inseparáveis 

de suas estruturas espaciais, conforme explica ElHajji (2002). A 

apreensão do espaço é crucial para que os grupos étnicos cons-

truam e comuniquem suas identidades e diferenças. Para ElHajji, 

o desejo de distinguir-se e afirmar a diferença pode se expressar 

espacialmente, pela “demarcação de territórios existenciais 

articulados a dados modos de agenciamento e determinadas 

instâncias de enunciação da identidade do grupo (ELHAJJI, 2002, 

p. 184). Assim, o território se constitui não só como portador mas 

também como comunicador da identidade e da diferença.
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Poder e etnogênese

Ao identificar a identidade e a diferença como estru-

turas de linguagem atravessadas por cadeias de significação 

e contextos de produção simbólica e discursiva, admitimos 

a inclusão de ambas em relações de poder. Nas comunidades 

negras, a reivindicação pela posição de remanescentes de 

quilombos se efetua através de novas representações culturais 

e territoriais que marcam a identidade e enunciam a diferença 

negra e quilombola. É a própria capacidade de representar que 

se configura como ponte para ligar identidade e diferença aos 

sistemas de poder. “Quem tem o poder de representar tem o 

poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, p. 91).

Quando fala sobre os conceitos de diferença e tradução 

cultural que utilizamos para compreender a construção e 

comunicação identitária como processo multável historica-

mente, Bhaha faz referência ao terceiro espaço. Trata-se da 

dimensão em que diferença e tradução cultural emergem 

mediante um processo de hibridação, no qual a historicidade é 

deslocada para gerar estruturas de poder e iniciativas políticas. 

(BHABHA, 1996). As reivindicações dos agrupamentos negros 

pela regularização fundiária e acesso a políticas públicas não 

podem ser separadas da construção e comunicação da identi-

dade e diferença negra e quilombola.

Ao adotar o autorreconhecimento, critério criado 

pelo Estado, as comunidades tradicionais se lançam a novas 

posições-de-sujeitos, de remanescentes de quilombos, em 

operações de deslocamento de posição marcadas pela inclusão 

e exclusão. Quando admitimos essa condição quilombola, 

reconhecemos a existência de um sistema de poder, onde se 

estabelecem relações de força entre atores comunitários e 
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externos. Yúdice (2006) lembra que o exercício de poder está 

presente nas próprias políticas de inclusão, como a que possi-

bilita aos quilombolas a regularização fundiária de suas terras 

e o acesso a políticas públicas. Como elaborador e executor 

das regras do jogo, o Estado manifesta seus poderes ao criar 

classificações e interpretar representações.

Como classificação criada de fora para dentro das comu-

nidades, a categoria de remanescentes de quilombos exige 

cuidados sobre seus usos. Identidade e diferença guardam uma 

estreita relação com a produção e utilização social das classifi-

cações. Como a divisão social não possui padrões de igualdade,  

a conclusão é que dividir e classificar tem a ver com hierar-

quizar. Quem tem o privilégio de classificar, detém o privilégio 

de atribuir valores aos grupos classificados (SILVA, 2000).

Ao analisar o uso do número como instrumento de 

controle inglês na Índia colonial, Appadurai (2004) observa que, 

assim como o mapa está para o território, as estatísticas estão 

para os corpos, homogeneizados em números e cerceados em 

suas extensões. Para o autor indiano, a linguagem dos números 

recupera o corpo rebelde e o restitui em corpo leal. Assim 

acontece em sociedades pluralistas que adotam o discurso da 

diversidade cultural para categorizar a população.

Bhabha (1996) expôs preocupações sobre o modelo, 

enxergado como uma oposição à diferença cultural. De 

acordo com o autor, a diversidade funciona como contenção 

da diferença, executada por meio do controle e localização da 

diferença nos circuitos dominantes. A administração dessa 

diversidade se dá mediante a conquista do consenso social com 

a fórmula do multiculturalismo, na qual se admite o diferente e 

se produz socialmente a aceitação do heterogêneo. O modelo do 

multiculturalismo é visto como potencial produtor de racismos, 
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um entendimento que podemos relacionar com a sociedade 

brasileira, onde o discurso da democracia racial mascara uma 

realidade de racismos manifestados rotineiramente.

A solução da democracia racial brasileira é analisada por 

Sodré (2010) como uma narrativa em que “proclama-se a proxi-

midade do Outro, mas sem realmente deixá-lo ser enquanto 

tal, reconhecê-lo como singular, como um qualquer, dotado 

de fala própria” (p. 327). A pluralidade não basta em si mesma, 

sendo fundamental que o reconhecimento do diverso ocorra 

por intermédio do equilíbrio de forças da diversidade, um reco-

nhecimento sensível, da “liberdade de se interrogar singular 

diversamente sobre o seu próprio destino” (SODRÉ, 2006, p. 14).

A mobilização das comunidades negras para atender às 

regras do jogo do Estado pode adquirir caráter instrumental, 

principalmente, quando assumimos a visão de que a construção 

e comunicação da identidade se orienta para o alcance de 

determinados propósitos. Na ótica em questão, os dispositivos 

étnico-comunicacionais da cultura e do território servem ao 

objetivo específico de produzir sinais externos aos mediadores 

e órgãos responsáveis por conceder os direitos reivindicados 

pelas comunidades remanescentes de quilombos.

No entanto, como sugere Bartolomé (2006), o processo de 

autorreconhecimento não se esgota em seu uso instrumental. 

Assim como podem ser associadas ao descobrimento de direitos 

a serem conquistados, as identidades negras e quilombolas 

emergentes produzem notáveis transformações nas formas 

de organização, interação e comunicação das comunidades, 

em processos que podem ser compreendidos na etnogênese. 

Na definição de Sider (1976), se o etnocídio é o extermínio de 

um estilo de vida, a etnogênese seria a construção fraternal da 

autoconsciência de uma identidade coletiva para fins políticos 
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perante um Estado opressor. Com a ressalva de que o grupo 

étnico não é preservado, mas criado.

Não se trata de recuperação, que pressupõe uma volta aos 

modelos do passado, e sim de construção identitária que possi-

bilita a emergência de novos sujeitos. É esse aspecto construtivo 

que nos permite falar em etnogênese nas comunidades quilom-

bolas. Ao ampliar o conceito, Bartolomé propõe a inclusão do 

processo de atualização identitária na etnogênese. Ao em vez 

de inventados, os agrupamentos negros atualizam suas identi-

dades no entrecruzamento de seus traços socioculturais com os 

discursos positivos de negritude e origem quilombola.

Quando a Constituição de 1988 criou categoria dos rema-

nescentes de quilombos, os agrupamentos se viram diante da 

possibilidade de se atrelarem ao referencial revolucionário do 

quilombo como símbolo de resistência negra, um discurso atra-

vessado pela noção positiva da negritude, em que a afirmação 

da condição de negro tem significado libertário. A inserção das 

noções positivas de quilombo e negritude nos agrupamentos 

negros têm decisiva influência dos movimentos sociais, como 

pudemos identificar nas pesquisas sobre a comunidade quilom-

bola de Capoeiras, em Macaíba, Grande Natal (CUNHA, 2016).

A questão crucial é que a chave para se vincular, histo-

ricamente, aos quilombos e acessar políticas públicas está no 

autorreconhecimento de um valor simbólico que muitas vezes 

é desconhecido pelos próprios quilombolas. Em Capoeiras, 

foi possível identificar um despertar da consciência negra e 

quilombola, processo simbólico fortemente marcado pela 

atuação dos movimentos sociais no espaço comunitário, o 

que se fortaleceu com a criação constitucional da categoria de 

remanescentes de quilombos.
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Embora possa ser um recurso de uso instrumental, a cons-

trução identitária, mesmo sob influência de movimentos sociais 

e guiada pelas exigências do Estado, não pode desconsiderar 

as ideologias e afetos envolvidos nos processos de etnogênese.

As ideologias, capazes de construírem ou de mudarem 

mundos sociais, podem ser qualificadas de apelações ao 

imaginário, mas este corresponde, devemos lembrar, a 

uma dimensão da realidade que opera, e muitas vezes 

decide, sobre a vida e os destinos dos seres humanos. 

Trata-se de uma consciência possível, responsável por 

produzir determinado tipo de experiência existencial, 

podendo ser tão válida ou tão ilegítima quanto qualquer 

outra, mas que não deixará de existir só porque podemos 

desconstruí-la e remetê-la às suas origens históricas ou 

sociais. Da mesma maneira, a importância das emoções, 

da afetividade envolvendo a relação com um grupo que 

alimenta nossas expectativas objetivas e subjetivas foi 

minimizada pelo instrumentalismo, esquecendo-se 

que as pessoas podem chegar a extremos insuspeitos 

para defenderem um pertencimento social carregado de 

conteúdos afetivos. Um grupo étnico pode manifestar 

diversos tipos de tensões internas, sejam geracionais, 

sexuais ou de classe, mas tais tensões expressam a 

afetividade, positiva ou negativa, porém sempre intensa, 

característica das relações intragrupais marcadas pela 

proximidade (BARTOLOMÉ, 2006, p. 56).

Os processos de etnogênese precisam ser acolhidos em 

seus sentidos étnico e ético. De meros produtores de sinais 

externos destinados aos mediadores e Estado, os dispositivos 
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étnico-comunicacionais organizam suas redes identitárias para 

“reconstruir um pertencimento comunitário que permita um 

acesso mais digno ao presente” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 57).

A emergência de uma nova dignidade, alicerçada em uma 

identidade atravessada pelos referenciais positivos adquiridos 

historicamente pela negritude e o quilombo, possibilita aos 

quilombolas a construção de novos sentidos para a existência 

individual e coletiva, além de novos horizontes para se pensar 

em futuros possíveis. Como afirma Bartolomé (2006, p. 60): “os 

rostos étnicos emergentes estão tão carregados de sistemas de 

sentido passados e atuais quanto de expectativas de futuros”.
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Nascida a partir de mudanças estruturais na produção indus-

trial de bens do século XIX, a chamada “sociedade de consumo” 

se caracteriza pela existência de uma esfera de consumo 

mediada monetariamente pela economia de mercado. Se é 

verdade que a prática de consumo é, segundo as colocações 

de Marx, contemporânea da produção (humana) material 

da “humanidade”, também é verdade que na configuração 

institucional da economia capitalista, o consumo se apresenta 

“materializado” de modo diversificado nas práticas, além de se 

constituir em uma esfera da ação de grande importância para 

a dinâmica de produção e reprodução do sistema econômico 

moderno. Mais, se nas sociedades pré-capitalistas o consumo 

se apresentava como em vínculo estreito e direto com uma 

única forma social de necessidade (“subsistência material”), 

nas modernas sociedades industriais, o consumo responde a 

uma multiplicidade de motivações (materiais e simbólicas), 

consequência da crescente “multiplicação”, “diversificação” e 

“privatização” das formas socialmente produzidas de necessi-

dades (MARX, 2011).
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Com efeito, a literatura mais atual das ciências sociais 

tem destacado o importante papel do desenvolvimento de 

uma nova cultura do “consumismo” na dinamização da esfera 

do mercado. E também tem nomeado o consumo mediado 

pelo mercado como problemática sociológica obrigatória 

para aqueles que desejam compreender aspectos culturais da 

modernidade capitalista. Contudo, nas ciências sociais, quando 

enfrentada diretamente, quase sempre a problemática socio-

lógica do consumo resulta em diagnósticos “pessimistas” a 

respeito da crescente ampliação dos mercados a esferas da vida 

social, outrora organizadas por lógicas distintas do imperativo 

de produção e reprodução do capital. Por consequência, além da 

produção social de desigualdades de acesso ao consumo, cien-

tistas sociais denunciam as tendências corrosivas do consumo 

mediado pelo mercado na construção da subjetividade humana.

Assim, em continuidade com a crítica marxista do 

consumo mediado pelo mercado, as ciências sociais do século 

XX vivenciaram uma explosão de obras de conteúdo crítico 

e de denuncia das consequências negativas da crescente 

mercantilização dos bens de consumo. Da crítica ao caráter 

“inautêntico” dos bens de consumo da “indústria cultural” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985), da denúncia de crescente alie-

nação e fetichização do consumo de imagens (DEBORD, 2003), 

passando pela função (ideológica) do consumo “distintivo” na 

reprodução (cultural) da desigualdade (BAUDRILLHARD, 1996; 

BOURDIEU, 2007), até a denúncia de produção “efêmera” e 

“líquida” da identidade mediada pelo consumo de mercadorias 

(LIPOVETSKY, 2007; BAUMAN, 2008).Certamente essa postura 

crítica não foi a única chave de leitura do consumo na litera-

tura das ciências sociais do século XX, conforme atestam os 

trabalhos antropológicos de Mary Douglase Marshal Sahlins 
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- a primeira preocupada em destacar aspectos simbólicos do 

consumo que não atendem diretamente ao regime de neces-

sidades, a exemplo da função de comunicação entre pessoas 

(DOUGLAS, 2006); e o segundo, em assinalar o componente 

ativo de “ressignificação simbólica” das trocas comerciais pelas 

sociedades indígenas em meio a presença de empreendimentos 

capitalistas externos (SAHLINS, 2004).

Porém, mesmo reconhecendo as relevantes contribuições 

das abordagens mencionadas acima, a motivação teórica que 

nos move no presente ensaio é outra, qual seja, o desafio de 

problematizar as condições “situacionais” de possibilidade 

de enxergar no consumo mediado pelo mercado uma esfera 

intersubjetiva de “realização de valores socialmente institu-

cionalizados”. Para isso, na próxima seção, realizo uma breve 

revisão de alguns autores da literatura das ciências sociais que 

se ocuparam teoricamente com a articulação do nexo entre 

economia e moralidade na esfera do consumo mediado pelo 

mercado. Embora considere outras matrizes teóricas possíveis, 

para tratar do tema aqui em discussão me volto particular-

mente para o exame das obras Le Nouvel Espirit du Capitalism 

(1999) de Boltanski e Chiapello, e Das Recht der Freiheit (2011), 

de Axel Honneth. Conforme será demonstrado, os dois estudos 

apresentam investigações originais sobre aspectos simbólicos 

e normativos circunscritos na esfera de consumo típica das 

sociedades modernas.

Finalmente, na última seção, orientado pela “teoria da 

justiça como análise da sociedade” articulada por Axel Honneth 

(2015), procuro examinar situações empiricamente observáveis 

de realização da liberdade social no interior da esfera do consumo 

mediado pelo mercado. Para isso, concentro-me, principalmente, 

nas campanhas de publicidade e propaganda as quais é possível 
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identificar experiências de reconhecimento da diversidade dos 

“modos de ser” consumidor e consumidora no Brasil.

O nexo entre economia e moralidade 
na esfera do consumo

Antes de abordar diretamente o debate atual sobre a relação 

entre consumo e moralidade, é preciso assinalar que a preocu-

pação científica com a articulação do conteúdo normativo do agir 

econômico não é propriamente nenhuma novidade nas ciências 

sociais. Inicialmente abordada por Adam Smith1, a questão do 

vínculo entre economia e moralidade vai receber atenção poste-

rior de nomes diversos da filosofia e das ciências sociais2.

Particularmente na sociologia, a primeira referência vem 

a ser Émile Durkheim, precisamente, em sua conhecida análise 

da “dimensão não-contratual do contrato”. Embora mais conhe-

cido, em seu famoso estudo de doutoramento, De La Divisiondu 

Travail Social (1893)3, pelo estudo dos dispositivos institucionais 

de integração social das sociedades, Durkheim também abordou 

a problemática sociológica da “inserção moral do mercado”,  

1 Como é sabido, Smith aborda inicialmente a relação entre economia e 
moralidade na sua obra The theoryof moral sentiments (1982) [1759]. Sobre a 
filosofia moral de Smith, ver Cerqueira (2006); e sobre a maneira como Smith 
problematizou a relação entre economia e moralidade, ver Sen (1992).

2 Numa leitura mais contemporânea, merecem ser mencionados os trabalhos 
de Amartya Sen (1999) e Barrigton Moore Jr (1999). Neste ensaio, no entanto, 
pretendo me concentrar apenas nos estudos de Honneth (2015) , Boltanski e 
Chiapello (2009).

3 Como fonte de consulta e estudo, me apoio na versão traduzida para o 
português por Eduardo Brandão e publicada pela editora Martins Fontes com 
o título Da Divisão do Trabalho Social (2010).
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já anteriormente investigada por Adam Smith e Hegel4. Porém, 

diferentemente desses dois autores, Durkheim deu um trata-

mento “científico” para o problema da normatividade do mercado, 

rivalizando com a nascente ciência econômica do final do século 

XIX e seus pressupostos filosóficos. Contra a premissa utilitarista 

da teoria econômica marginalista que enxergava os intercâmbios 

econômicos como trocas contratuais entre indivíduos egoístas, 

Durkheim chamava atenção para o pano de fundo moral (laços 

de solidariedade) que precedia as relações contratuais realizadas 

no interior dos mercados. No caso das sociedades modernas 

diferenciadas, os agentes sociais compartilham um consenso 

normativo em torno da crença na autonomia do indivíduo e esse 

consenso normativo constitui a “liga moral” de todas as relações 

contratuais estabelecidas nas sociedades, o que inclui as relações 

de contrato na economia de mercado. Contra o individualismo 

metodológico dos economistas, Durkheim defendia o “indivi-

dualismo moral” como elemento normativo que precederia as 

relações entre os indivíduos na moderna economia de mercado5.

Posteriormente, as ideias de Durkheim sobre a conexão 

entre economia e moralidade foram retomadas por autores 

diversos das ciências sociais. Na antropologia social, Marcel 

Mauss (2003), sobrinho de Durkheim, também colocou em 

evidência empírica a dimensão pré-contratual como registro 

etnológico das trocas econômicas nas sociedades das ilhas de 

Trobriand. Da mesma maneira, décadas depois, Karl Polanyi 

(2000), outro antropólogo influenciado por Durkheim, abordou 

4 Sobre o modo como Smith abordou a conexão entre economia e moralidade, 
ver Sen (1999). Hegel, por sua vez, também tem sido revisitado atualmente a 
respeito da mesma relação possível entre economia e moralidade.

5 Sobre a problemática da normatividade do mercado em Durkheim, ver 
Raud-Mattedi (2005) e Parsons (2010).
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numa perspectiva histórica a importância da normatividade 

da economia a partir do exame das formas de construção 

e inserção institucional dos mercados em diferentes socie-

dades. Finalmente, a mais conhecida apropriação da ideia 

durkheimiana sobre a dimensão não-contratual do contrato 

foi realizada por Talcott Parsons (2010), a fim de demonstrar 

que o sociólogo francês compartilhava com Pareto, Marshall e 

Weber a preocupação comum com os componentes normativos 

da estrutura e da ação social6.

Esse mesmo “funcionalismo normativo”7 presente na 

tradição durkheimiana da sociologia e da antropologia vai ser 

revisitado em capítulo do livro Das Recht der Freiheit (2011)8 de 

Axel Honneth. Nessa obra, o sociólogo alemão e representante 

mais destacado da chamada “terceira geração” da Escola de 

Frankfurt ambiciona a construção de uma teoria da justiça a 

partir de mais uma atualização sistemática de Hegel: 

Valendo-me do modelo da ‘filosofia do direito’ de Hegel, 

minha intenção era desenvolver os princípios de justiça 

social, diretamente sob a forma de uma análise da 

sociedade (HONNETH, 2015, p. 9).

Se inserindo no debate atual em torno das condi-

ções de desenvolvimento e aplicação de teorias da justiça, 

6 O movimento de síntese de Parsons ficou conhecido por “tese da conver-
gência” na teoria da ação e foi posteriormente alvo de debates e críticas entre 
a comunidade dos sociólogos. Sobre isso, ver Quintaneiro e Oliveira (2002).

7 Termo utilizado por Honneth (2015, p. 344) para situar numa abordagem 
teórica comum autores como Hegel, Durkheim, Karl Polanyi e TalcottParsons.

8 Traduzido por Saulo Krieger para o português com o título O Direito da 
Liberdade e publicado em 2015 pela editora Martins Fontes
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Honneth9acredita que o distanciamento da análise da socie-

dade constitui uma das grandes limitações da filosofia política 

contemporânea. Esse distanciamento, segundo a sua interpre-

tação, seria provocado pela hegemonia das teorias da justiça 

de matriz kantiana10, caracterizadas pelo desenvolvimento de 

regras normativas independentes das instituições existentes. 

Em contraposição a hegemonia do kantismo no campo da teoria 

da justiça, Honneth se coloca o desafio teórico de superação do 

“déficit sociológico” presente naquelas abordagens e retoma o 

que enxerga ser um projeto inacabado de teoria da justiça em 

Hegel, mais sensível ao vínculo estrutural entre instituições 

e princípios de justiça. Dito de outro modo, ele recupera uma 

intuição hegeliana que entendia a racionalidade moral como 

“realizada” nas instituições da modernidade. Com efeito, 

Honneth acredita ser possível uma atualização sociológica 

do programa hegeliano de “teoria da justiça como análise da 

sociedade”. Se apoiando em sínteses teóricas entre autores 

de tradições diversas da sociologia (TalcottParsons, Èmile 

Durkheim, Jürgen Habermas e John Dewey) e antropologia 

filosófica (Arnold Gehlen e Charles Taylor) Honneth tenta 

mais uma vez atualizar Hegel11 numa empresa sociológica de 

diagnóstico do presente12.

9 Ibid., (2015, p. 15-16).

10 No caso do estudo de Honneth, os alvos preferenciais de sua crítica à 
tradição kantiana da teoria da justiça são John Rawls e Jürgen Habermas. Sobre 
essa crítica ao modelo kantiano de teoria da justiça na filosofia contempo-
rãnea, ver o texto de Denilson Luis Werle e Rúrion Soares Melo, Introdução: 
teoria crítica, teorias da justiça e “reatualização” de Hegel, in Honneth (2007).

11 Em obra anterior, “Luta por reconhecimento” (Kampf um Anerkennung), 
movido por interesse teórico um pouco distinto do atual, Honneth (2003) 
também procurou atualizar o sistema teórico de Hegel num quadro de 
desenvolvimento de uma teoria do reconhecimento.

12 110 Diferentemente de seus escritos anteriores, onde a psicologia social 
(Mead) e psicanálise (Winnicutt) ocupavam conjuntamente com a filosofia 
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Porém, diferentemente de obras anteriores onde o 

conceito de “reconhecimento” ocupa lugar central nas análises, 

agora seu ponto de partida é a ideia de liberdade, entendida 

enquanto principal valor perseguido na modernidade, presente 

tanto no horizonte de autorrealização individual quanto no 

ordenamento institucional. Se afastando de uma compreensão 

“naturalista”, Honneth vai conceber a liberdade numa perspec-

tiva hermenêutica, isto é, enquanto um “valor” cuja significação 

é constituída e variada historicamente. Contudo, apesar de 

socialmente construído, o ideal de liberdade se encontraria 

generalizado e institucionalizado no ordenamento social e nas 

práticas cotidianas das sociedades modernas13.

Assim, Honneth identifica três modelos de liberdade14 

produzidos na modernidade, todos eles “materializados” dife-

rencialmente em instituições sociais: a “liberdade negativa”, a 

“liberdade reflexiva” e a “liberdade social”. As duas primeiras 

(Hegel) um lugar de destaque na construção do sistema teórico, na atual 
discussão sobre a teoria da justiça, Honneth se serve mais proeminente dos 
aportes teóricos da sociologia e mesmo da antropologia (Karl Polanyi, Arnold 
Gehlen), além de conservar o lugar estratégico de Hegel na estrutura de base 
do seu pensamento.

13 Honneth se apoia principalmente na tese de Charles Taylor (2005) sobre o 
lugar hierarquicamente destacado da autonomia individual na constelação 
de valores que compõem o espaço moral de “avaliações fortes” na cultura da 
modernidade.

14 Em relação ao procedimento de reconstrução histórica do sentido de liber-
dade, Honneth adota uma abordagem construtivista das ideias e valores, pois 
que enfatiza a historicidade do significado de liberdade. Além disso, Honneth 
também concebe uma imagem “processualista” e “multifacetada” do sentido 
de liberdade tal como compartilhado pela modernidade ocidental. Em sua 
compreensão sociológica, a liberdade não seria um conceito estático e muito 
menos unitário em seu significado. Ao contrário, a noção moderna de liberdade 
seria precedida de uma história de articulações semânticas, as quais Honneth 
vai assinalar três “tipos ideais” – “liberdade negativa”, “liberdade reflexiva” e 
“liberdade social” - que se destacam por se encontrarem materializados nas 
principais instituições das sociedades modernas.



Carlos Eduardo Freitas 

343

ideias de liberdade – “liberdade negativa” e “liberdade refle-

xiva” – se encontram materializadas respectivamente em dois 

complexos institucionais: a “instituição da liberdade jurídica” 

e a “instituição da liberdade moral”. No entanto, para Honneth, 

as mesmas duas práticas de liberdade institucionalizadas não 

constituem por si próprias uma “realidade intersubjetivamente 

compartilhada do seio do mundo social” (HONNETH, 2015,  

p. 224)15. Nesse sentido, embora exista uma relação vinculante 

entre instituições e liberdade, não são todos os complexos insti-

tucionais, assim advoga Honneth (2015, p. 225), que realizam a 

liberdade individual, mas somente aqueles com “obrigações de 

papéis complementares”.

Em vista disso, Honneth credita a Hegel o desenvolvi-

mento mais consistente da noção de liberdade. Contida na 

formulação do “estar consigo mesmo no outro”, a “liberdade 

social”, tal como compreendida por Hegel, se assenta em 

relações de “reconhecimento recíproco” vinculadas institu-

cionalmente. Na interação entre sujeitos, cujos objetivos se 

complementam, a liberdade de realiza como uma experiência 

Intersubjetiva(HONNETH, 2015, p. 85). Dessa forma, no conceito 

de liberdade de Hegel, a ideia de intersubjetividade é central. 

Além disso, Hegel enxergaria nas “instituições de reconheci-

mento”, entendidas como conjunto de práticas padronizadas 

que se entrelaçam, a “condição social” da aspiração à liberdade 

do indivíduo. Nas palavras de Honneth (2015, p. 87):

15 Nas partes “A” (Atualização histórica: o direito da liberdade) e “B” (A possibi-
lidade da liberdade) da obra O direito da liberdade, Honneth (2015) desenvolve 
mais detalhadamente o que ele considera os déficits sociológicos nos conceitos 
de liberdade negativa e de liberdade reflexiva.
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em última instância, o sujeito só é “livre” quando no 

contexto de práticas institucionais, ele encontra uma 

contrapartida com a qual se conecta por uma relação 

de reconhecimento recíproco, porque nos fins dessa 

contrapartida ele pode vislumbrar uma condição para 

realizar seus próprios fins.

Aqui, mais uma vez, Honneth segue Hegel, este último, 

embora reconhecendo o nexo entre instituições e liberdade, 

destaca que somente as “estruturas institucionais” nas quais 

“são fixadas relações de reconhecimento” possibilitariam a 

realização da liberdade. Igualmente, Honneth vai investigar 

as condições institucionais de realização da “liberdade social”, 

e destacar que nas atuais sociedades ocidentais, esse tipo de 

liberdade (entendida enquanto valor “síntese” das demandas 

de reconhecimento na modernidade) se encontra materializado 

nas três esferas institucionais nucleares da modernidade: 

esfera pessoal; esfera do agir econômico; e esfera de formação da 

vontade democrática. Para Honneth, ainda que compreendidas 

conjuntamente como “instituições relacionais”16, as três esferas 

modernas da ação social se diferenciam estruturalmente em 

dois aspectos: no modo de institucionalização das obrigações 

constitutivas dos papeis sociais e no tipo de fins individuais 

realizados nos sistemas de ação por meio dos respectivos 

entrecruzamentos de papéis (HONNETH, 2015, p. 235-236). 

Além da diferenciação estrutural entre as esferas institucio-

nais, Honneth concebe uma segunda diferenciação, “interna”,  

em cada uma das instituições de reconhecimento recíproco. 

Essa diferenciação interna se caracteriza pela existência de 

16 Termo que Honneth recupera de Parsons (1999).
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variantes formais do tipo de relação intersubjetiva vivenciada 

em cada subsistema das instituições relacionais17.

No trabalho de reconstrução normativa das três esferas 

de eticidade, da modernidade, é possível perceber, em Honneth, 

a preocupação sociológica em evitar uma compreensão estática 

ou cristalizada tanto da experiência de liberdade quanto das 

instituições vinculadas. Honneth evita um olhar essencialista 

das estruturas sociais com uma abordagem histórico-proces-

sual das mudanças observadas nas instituições e nas formas 

sociais de liberdade. Portanto, após reconhecer que o projeto 

de desenvolvimento de uma teoria da justiça de tipo hegeliano 

pressupõe considerar as mudanças nas “relações sociais” e nas 

“condições da argumentação filosófica”, Honneth tenta realizar 

uma atualização contextual das instituições e das formas 

sociais de liberdade, pois acredita que tanto as estruturas 

institucionais quanto as formas de experiência da liberdade se 

modificaram desde o tempo de Hegel e que, portanto, essas 

mudanças precisam ser consideradas no desenvolvimento de 

uma teoria da justiça como análise da sociedade (HONNETH, 

2015, p. 125). Do ponto de vista sociológico, existe uma preo-

cupação em articular a lógica das mudanças nas estruturas 

institucionais e nas experiências de liberdade vinculadas, isto 

é, além de articular a forma social que pode assumir uma dada 

instituição (família, amizade, mercado de trabalho, esfera do 

consumo), também é importante no empreendimento socioló-

gico apreender o tipo de experiência de liberdade intersubjetiva 

vivida em cada forma institucional historicamente dada.

17 O recurso a termos tais como “sistema de ação”, “instituições relacionais”, 
“subsistema”, “diferenciação estrutural” e “mudança estrutural” evidenciam 
a clara inspiração/influência do funcionalismo parsoniano no modelo de 
sociedade moderna concebido por Honneth.
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Evidentemente, Honneth reconhece que a história das 

mudanças institucionais e das experiências de liberdade não 

pode ser entendida apenas em termos de uma evolução linear. 

No mesmo quadro reconstrutivo, ele também identifica e 

examina os bloqueios e recuos normativos no direito da liber-

dade, o que corresponde ao momento de empreendimento 

típico de toda tradição identificada com a construção de uma 

“teoria crítica da sociedade”18. Se é possível reconhecer avanços 

civilizatórios na ampliação e institucionalização da liberdade 

social, também é inegável constatar retrocessos em determi-

nados contextos de época.

Assim, em cada uma das três esferas institucionais – rela-

ções pessoais, esfera do agir econômico e formação da vontade 

democrática - encontraríamos “formas sociais” de liberdade 

intersubjetivamente vivenciada. Para os interesses específicos 

deste ensaio, pretendemos tratar apenas da segunda instituição 

relacional de realização da liberdade social, mais particular-

mente o “subsistema” da esfera do consumo. Sobre isso, após 

subdividir a esfera do agir econômico em dois subsistemas da 

ação (“esfera do consumo” e “mercado de trabalho”), Honneth 

submete cada subsistema de ação a uma reconstrução norma-

tiva, de modo a descrever como em cada um deles se realizaria 

uma forma social específica de liberdade19.

Desenvolvida ao longo do século XVIII, a cultura de 

consumismo atraiu crescente atenção no debate teórico acerca 

18 Sobre a teoria crítica, ver a interessante coletânea organizada por Nobre 
(2008). E sobre a teoria crítica do reconhecimento desenvolvida por Axel 
Honneth, Sobottka (2015) oferece aos leitores e leitoras uma boa introdução 
didática.

19 Apesar de diferenças na forma de realização concreta da liberdade em cada 
subsistema do agir econômico, Honneth vai frisar que na esfera do mercado 
(totalidade institucional ou “esfera de eticidade”) encontramos a mesma 
necessidade de assentimento moral de todos participantes que atuam nele.
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das condições de surgimento e desenvolvimento do capitalismo. 

Inserido no mesmo debate de época, Hegel teria dedicado esforço 

de reflexão sobre o “sistema de necessidades” da economia de 

mercado e, segundo Honneth (2015, p. 371), tomado “consciência” 

de “outra dimensão da nova forma de liberdade individual”.  

Ou conforme afirma Honneth (2015, p. 372. grifo nosso):

Por meio das possibilidades que lhes são abertas à 

compra individual pelo mercado de bens, os sujeitos 

aprendem a se entender como consumidores, livres 

para formar suas vontades pessoais e, assim, a sua 

identidade, pela via da busca hedonista e pela aquisição 

satisfatória de mercadorias.

Ainda, na esfera do consumo, encontraríamos um 

percurso histórico de multiplicação das considerações de 

critérios normativos (“preços justos”, “responsabilidade 

ambiental”, “coesão social”) que permitiria falar em “tendências 

à moralização do mercado de bens de consumo”20. O conteúdo 

normativo da esfera de consumo estaria sempre aberto a revi-

sões reflexivas, dinamizadas por lutas moralmente motivadas 

em seu interior.

No entanto, embora nos ofereça bons indicadores empí-

ricos, quando trata das situações descritas de sensibilidade 

moral do mercado de consumo, Honneth menciona apenas 

as exigências normativas de preços justos, responsabilidade 

ambiental e proteção dos direitos dos consumidores. Mas, 

para uma apreensão empírica mais completa, convém incluir 

20 É com base nessa história “interna” de multiplicação de diferentes 
exigências de justiça que Honneth vai sustentar empiricamente a sua tese de 
“progresso normativo” na esfera do consumo.
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no quadro histórico geral de exigências normativas que sensi-

bilizam o mercado aquelas mais diretamente relacionadas 

ao respeito às diferenças e ao reconhecimento da diversidade 

dos modos de ser consumidora e consumidor. É o que procu-

raram fazer Boltanski e Chiapello (2009), ao examinarem a 

emergência do que eles definiram como “mercado de bens de 

autenticidade”. Na obra seminal Le Nouvel Esprit du Capitalisme 

(1999)21 – que tem por tema geral a questão das formas histó-

ricas de legitimação ideológica do capitalismo - Boltanski 

e Chiapello também abordam a questão da moralização da 

esfera do consumo, porém, num quadro dinâmico e dialé-

tico de contextos situacionais de crítica e contra crítica do 

capitalismo. Contra a “tese da necessidade” que pressupõe a 

imagem do agente econômico como exclusivamente motivado 

pelas necessidades materiais, tal como articulada tanto por 

economistas clássicos como por teóricos marxistas, os dois 

sociólogos franceses defendem que, para além dos interesses 

materiais, os agentes sociais precisam enxergar no capitalismo 

um modelo de ordem mais “justo”, seja em termos de autorre-

alização pessoal, seja em termos de realização do bem comum 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 38-43). A exemplo disso, 

inicialmente articulada na forma de crítica (“estética”) do capi-

talismo, a exigência de autenticidade que fazia parte dos ideais 

de bem viver dos movimentos culturais da década de 1960 teria 

sido incorporada pelo “espírito do capitalismo”, constituindo 

posteriormente em um “ponto de apoio normativo” da narrativa 

de justificação moral para o engajamento econômico.

21 No Brasil, a mesma obra foi traduzida pela primeira vez por Ivone C. 
Benedetti e publicada pela editora Martins Fontes com o título O novo espírito 
do capitalismo (2009).
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Nesse sentido, também em Boltanski e Chiapello, assim 

como em Honneth, a necessidade de assentimento moral 

dos participantes do mercado se impõe como condição de 

existência institucional do capitalismo. Porém, como assina-

lamos no início deste parágrafo, os autores do Novo Espírito do 

Capitalismo abordam um tipo de exigência normativa (exigência 

de autenticidade) que se faz presente na atual configuração da 

esfera de consumo mediado pelo mercado e que, portanto, se 

encontraria crescentemente institucionalizada nas relações 

intersubjetivas da esfera do consumo. Considerando o que foi 

exposto acima, nos colocamos o desafio de analisar em que 

medida as atuais demandas identitárias por reconhecimento 

das diferenças parecem ter sido institucionalizadas enquanto 

exigências normativas presentes na esfera do consumo mediado 

pelo mercado. É o que verificaremos na próxima seção a partir 

do caso particular do mercado brasileiro de consumo.

O reconhecimento da diversidade 
do consumidor na publicidade 
brasileira contemporânea

Em 2015, na campanha do Dia dos Namorados22,  

a Boticário, marca brasileira de perfumes, inovou numa propa-

ganda inclusiva, que apresentava cenas alternadas de trocas 

de presentes com casais gays e heterossexuais. A campanha 

- que chegou a ser denunciada ao Conar (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária) por “desrespeito à família 

22 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QtMMDqBwJGU>.

https://www.youtube.com/watch?v=QtMMDqBwJGU
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brasileira” – acabou com uma aprovação geral positiva da 

opinião pública brasileira e foi elogiada por ativistas de direitos 

humanos, por promover a visibilidade de públicos gays de 

consumidores. Já em maio de 2016, também numa campanha 

de publicidade para o Dia dos Namoradores, a C&A, uma das 

maiores redes varejistas do mundo, fez circular nos canais de 

TV aberta e nas redes sociais, uma propaganda intitulada “Dia 

dos Misturados”23 na qual exibia cenas de casais formados  por 

indivíduos de gêneros e sexualidades diversas que trocavam 

suas roupas com os parceiros em situações românticas coti-

dianas, transmitindo a mensagem “pós-gênero” nas relações 

amorosas. Em junho de 2016, foi a vez da AVON Brasil - marca 

de cosméticos bastante popular no país - que lançou nas 

redes sociais a campanha #SintaNaPele24, em que exibia um 

cenário com artistas e ativistas LGBT e do movimento negro, 

a exemplo de Liniker, a banda As Bahias e a Cozinha Mineira.  

A mensagem geral da campanha publicitária era a visibilidade e 

valorização do público etnorracial e LGBT de consumidores/as. 

A mesma AVON Brasil, dois meses depois, lançou uma nova peça 

publicitária, #OQueTeDefine25, que trazia as rappers Lay, Karol 

Conká e Mc Carol juntas numa campanha de empoderamento 

feminino e afirmação da diversidade estética. Finalmente, em 

2015, o caderno de comportamento Viver Bem, do Gazeta do 

Povo26, traz uma reportagem sobre o uso de conceitos feministas 

23 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vevC0nutVIs>.

24 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8Imd5MyfGbo>.

25 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GF5bJ6eafGo>.

26 Disponível em: <http://w w w.ga zetadopovo.com.br/v iver-bem/
comportamento/de-maquiagem- cervejas-marcas-apostam-no-empodera-
mento-feminino/>.

https://www.youtube.com/watch?v=vevC0nutVIs
https://www.youtube.com/watch?v=8Imd5MyfGbo
https://www.youtube.com/watch?v=GF5bJ6eafGo
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/de-maquiagem- cervejas-marcas-apostam-no-empo
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/de-maquiagem- cervejas-marcas-apostam-no-empo
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/comportamento/de-maquiagem- cervejas-marcas-apostam-no-empo
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por empresas em suas campanhas publicitárias, o que evidencia 

a crescente visibilidade da diversidade como tendência geral na 

publicidade e propaganda no Brasil.

Se contrastarmos as campanhas publicitárias apresen-

tadas acima com a representação da família brasileira explorada 

nos famosos comerciais da Margarina da década de 1990, fica 

evidente a mudança na imagem do perfil de consumidor tal 

como era percebido e difundido na indústria de publicidade 

brasileira. De uma representação “heteronormativa” e 

racialmente homogênea (hegemonia de pessoas brancas nos 

comerciais), passou-se a se explorar nas campanhas publi-

citárias atuais a diversidade de formas sociais de família, de 

relações amorosas, diversidade racial e de gênero e sexualidade. 

Mais do que isso, é possível identificar na esfera do consumo 

brasileiro uma tendência atual de preocupação com o reco-

nhecimento da diversidade dos modos de ser consumidor. Para 

não ficarmos apenas no campo da publicidade e propaganda, 

merece destaque também o mercado brasileiro de cosméticos27, 

com a crescente preocupação em desenvolver produtos diri-

gidos ao público consumidor específico de mulheres negras, 

estas últimas, reivindicando a oferta de produtos cosméticos 

que atendam demandas estéticas da pele negra e de cabelos 

cacheados. Além do mercado de cosméticos dirigidos ao público 

negro de consumidores, outro mercado que vem ganhando 

projeção crescente no país é o chamado mercado plussize, 

caracterizado pelo desenvolvimento de produtos de moda 

27 Sobre a crescente sensibilidade do mercado de cosméticos no Brasil para 
a diversidade racial dos consumidores, ver o interessante artigo publicado 
pela Associação Brasileira de Cosmetologia, disponível aqui: <http://www.
abc-cosmetologia.org.br/mercado-da-beleza-acompanha-empoderamen-
to-da-mulher- negra-no-brasil/>.

http://www.abc-cosmetologia.org.br/mercado-da-beleza-acompanha-empoderamento-da-mulher- negra-no-bra
http://www.abc-cosmetologia.org.br/mercado-da-beleza-acompanha-empoderamento-da-mulher- negra-no-bra
http://www.abc-cosmetologia.org.br/mercado-da-beleza-acompanha-empoderamento-da-mulher- negra-no-bra
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que atendam uma demanda específica de pessoas que usam 

vestuário acima de 4428.

Numa leitura mais crítica da “indústria cultural”, a visi-

bilidade da diversidade no mercado de consumo é interpretada 

menos como reconhecimento efetivo do que manipulação 

instrumental de demandas de mercado. Porém, o que é somente 

lido por alguns observadores como mais uma manifestação 

da cultura do “politicamente correto”, merece uma reflexão 

mais sofisticada, que inclua na perspectiva de análise, possí-

veis mudanças de consciência em curso na própria esfera do 

consumo mediado pelo mercado. Para além dos consumidores, 

é fato que muitos daqueles que formam o segmento de produ-

tores de bens de consumo também se encontram inseridos 

em redes pessoais de sociabilidade que envolve experiências 

de interação intersubjetiva com públicos diversificados. Não 

se pode descartar a possibilidade empiricamente plausível de 

muitos dos produtores de bens consumo serem gays, negras 

e negros, o que indicaria um potencial de “descentramento 

moral” inscrito também no mercado de produção de bens de 

consumo. A exemplo disso, assim como é correto falarmos na 

emergência de um mercado de consumo gay, também é correto 

considerar o crescimento paralelo de “empreendedores” gays29.

28 Respeitando os limites deste texto, não trabalhamos a relação esfera de 
consumo e estratificação social, uma dimensão sociológica importante que 
não pode ser ignorada em qualquer estudo mais amplo e aprofundado sobre 
a configuração do mercado de consumo, pois permite examinar as condições 
diferenciais de acesso e inclusão no mercado de bens de consumo.

29 Sobre empresários e executivos assumidamente gays, a versão online da 
Revista Exame de setembro de 2011 trazia uma interessante reportagem da 
ascensão dos 10 maiores empresários e executivos gays. A reportagem da 
Exame se encontra disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/
noticias/10- poderosos-homens-de-negocios-gays>.

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/10- poderosos-homens-de-negocios-gays
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/10- poderosos-homens-de-negocios-gays
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Como tem ocorrido em outros lugares, também no Brasil 

a crescente politização de demandas de reconhecimento da 

autenticidade na esfera pública nacional acabou transbordando 

e transcendendo a esfera política e alcançando outras esferas 

institucionais, a exemplo do próprio mercado de consumo.  

O caso empírico mais exemplar dessa politização do mercado 

de bens de consumo no Brasil é a Feira Preta Cultural que ocorre 

todos os anos na cidade de São Paulo. Considerada a maior 

feira de cultura negra da América Latina, o evento se encontra 

em sua décima edição e mobiliza dezenas e empreendedores 

e empreendedoras de diferentes lugares do país a fim de 

divulgar produtos e realizar negócios de modo a consolidar 

nacionalmente um “mercado étnico” formado por empresários, 

trabalhadores e consumidores negros30.

Além dos fatos apresentados acima, outras pesquisas têm 

evidenciado a tendência de maior reconhecimento da diver-

sidade no mercado brasileiro de bens de consumo. A respeito 

disso, Costa (2006) tem destacado o movimento de crescente 

“ressignificação” das etinicidades negras no mercado de bens 

culturais, a exemplo da redefinição do lugar estético do cabelo 

crespo que resulta na emergência e difusão de salões “étnicos” 

de beleza, assim como também o crescimento do mercado de 

gêneros musicais identificados com a “cultura negra” (soul, 

funk e hip-hope). Em outra pesquisa desenvolvida pelo Sebrae 

e divulgada pelo governo federal, constatou-se que, entre 2002 e 

2012, houve um crescimento de 27% de empreendedores negros 

e aumento da participação das mulheres nos negócios31.

30 Convém ressaltar que o chamado empreendorismo étnico não constitui 
um fenômeno recente no Brasil. Sobre isso, ver MARTES (2004).

31 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/
negros-sao-maioria-entre- empreendedores-mulheres-tambem-ampliam-
-participacao>.

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/negros-sao-maioria-entre- empreendedores-mulhere
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/negros-sao-maioria-entre- empreendedores-mulhere
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/04/negros-sao-maioria-entre- empreendedores-mulhere
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Porém, para que não fiquemos numa leitura unilateral do 

quadro atual do mercado de publicidade e consumo, é preciso 

ressaltar também algumas tentativas de “resgate” de imagens 

estereotipadas de homens e mulheres. Por exemplo, a marca 

de produtos para o corpo Old Spice, da Procter & Gamble, tem 

ganhado bastante projeção nacional pelo investimento em 

propagandas que valorizam uma imagem do “homem Homem” 

e de resgate do “orgulho masculino”. Nitidamente “hetero-

normativa” e “misógina”, a campanha publicitária Procter & 

Gamble tem sido vinculada em diferentes canais (fechados e 

abertos) de TV do Brasil. Finalmente, em sua edição de 25 de 

maio de 2015, a Revista Forum apresentou uma reportagem 

sobre “as 10 propagandas mais machistas e racistas do ano”32. 

Em suma, contraexemplos da ideia do mercado de consumo 

como “instituição de reconhecimento”.

Considerações finais

Diante do que foi exposto até aqui, parece plausível a 

afirmação de que o mercado de consumo brasileiro tem desper-

tado, na atualidade, uma forte sensibilidade para as demandas 

de reconhecimento da autenticidade de grupos e “minorias” 

anteriormente excluídas da visibilidade nas campanhas de publi-

cidade. E é nesses termos que o mercado de bens de consumo 

pode se apresentar como uma “relação institucionalizada de 

reconhecimento recíproco”, em que a relação entre os interesses 

32 Disponível em: <http://w w w.rev istafor um.com.br/2015/03/25/
as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/>.

http://www.revistaforum.com.br/2015/03/25/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
http://www.revistaforum.com.br/2015/03/25/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-ultimo-ano/
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dos empresários e os interesses dos consumidores é pensada de 

modo intersubjetivo, isto é, ações com referência um ao outro 

(HONNETH, 2015). Para que os empresários possam realizar 

seus interesses de maximização do lucro mediante a compra 

e consumo de mercadorias, necessitam considerar em igual 

medida demandas subjetivas dos consumidores, dentre as quais, 

a heterogeneidade cultural de possibilidades de viver suas iden-

tidades, enquanto indivíduos ou membros de um grupo social.

Certamente, ainda é prematuro concluir que essa é uma 

tendência irreversível na indústria de propaganda e publicidade 

ou que vivenciamos efetivamente uma experiência de “progresso 

normativo” na esfera do consumo mediada pelo mercado. 

As reações morais contrárias à visibilidade da diversidade 

também são bastantes expressivas, embora ainda não tenham 

resultado em prejuízo material para as empresas envolvidas em 

campanhas de reconhecimento da diversidade. Porém, se como 

assinalamos, seria apressado qualquer diagnóstico sobre uma 

possível “evolução moral” do mercado de consumo, os casos ilus-

trados acima permitem confirmar empiricamente a descrição 

sociológica de Honneth sobre o sistema de consumo mediado 

pelo mercado como uma “esfera normativa altamente sensível” 

às demandas de justiça que brotam na sociedade.

Para finalizar, convém ressaltar que o presente ensaio 

está longe de ser uma reconstrução normativa da liberdade 

intersubjetiva na esfera do consumo mediado pelo mercado. 

Para materializar tal empreendimento teórico seria necessário, 

no mínimo, uma reconstrução histórica do curso de desenvolvi-

mento do mercado brasileiro de consumo nos últimos cem anos, 

de modo a visualizar com mais segurança possíveis avanços na 

ampliação da experiência de liberdade, algo inviável nos limites 

desta comunicação.
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Porém, não se deve descartar o trabalho de reconstrução 

normativa da esfera do consumo no Brasil como um empreen-

dimento de investigação futura necessária. Na ausência atual de 

uma empresa de investigação sociológica desse tipo, podemos, 

pelo menos, constatar, conforme procurei fazer nessa última 

seção, a existência atual de uma maior sensibilidade pública no 

mercado de consumo brasileiro para a questão da autenticidade 

e da diversidade. De um tipo de mercado de bens de consumo 

cuja oferta de mercadorias se dirigia quase que exclusivamente 

a um perfil homogêneo de consumidor, excluindo da esfera de 

relações de consumo, expectativas subjetivas de indivíduos e 

grupos dissidentes dos padrões hegemônicos, entramos numa 

nova configuração do mercado de consumo em que a sua oferta 

de mercadorias tende a considerar mais a existência de modos 

diversificados e diferenciados de construção das identidades de 

gênero, sexualidade e etnorraciais, e, por conseguinte, de cons-

trução variada de demandas subjetivas de consumo. Portanto, 

sem a intenção de refutar os efeitos corrosivos e excludentes 

do mercado econômico sobre a vida social, nos parece mais 

verossímil rejeitar uma explicação de tipo estrutural tal como 

as oferecidas pela literatura tradicional de crítica do mercado 

de consumo, e considerar a hipótese já articulada por Hegel, 

Durkheim e retomada atualmente por Honneth, a qual entende 

aqueles mesmos problemas sociais existentes na economia de 

mercado como “déficits funcionais”, e portanto, passiveis de 

correção pela via de reformas institucionais motivadas por lutas 

por reconhecimento social.
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