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É preciso quebrar as palavras, abri-las 

Para enxergar a profusão de sentidos  

Que as compõe. Lésbica, lesbianismo – não têm 

Um significado evidente. Afinal, quem são elas? 

O que torna uma mulher lésbica? 

Uma emoção? Um desejo? Uma prática? 

Quem são as lesbianas, onde estão, 

Por que delas se falam aos cochichos, 

Entre olhares cúmplices? O que poderia criar laços 

De solidariedade entre pessoas díspares, 

Que vivem em mundos diversos,  

Que percebem-no de forma plural? 

“Quero estar com pessoas que gostam  

Das mesmas coisas que eu”, dizia recentemente  

Uma moça que se considera lésbica. 

Mas que coisas são essas? 

Tania Navarro-Swain (2004) 
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RESUMO 

 

A presente dissertação versa sobre as experiências e situações vivenciadas por mulheres 

que se autodenominam como lésbicas, no estado do Rio Grande do Norte. Tem por 

objetivo compreender como a (homo) sexualidade feminina, passa por um jogo entre 

ocultar e revelar suas identidades lésbicas de acordo com a dinâmica que estão 

envolvidas. Desse modo, suas biografias são construídas e organizadas em confluência 

com os espaços de (homo) sociabilidades, pelos quais essas mulheres transitam 

cotidianamente. A técnica de pesquisa bola de neve serviu como importante instrumento 

de aproximação com a rede de mulheres pesquisadas. Na qual, demonstro de que modo 

são tecidas e gerenciadas as negociações empreendidas por estas mulheres, seja no 

âmbito do trabalho, da família, dos estudos, dos movimentos sociais ou através da 

manutenção de suas agências e intencionalidades. No campo etnográfico, o que se 

observa é o modo como mulheres que se identificam com uma sexualidade dissidente 

conferem manutenção as suas relações familiares. O conceito de aceitação foi 

amplamente explorado para tentar analisar e entender um estilo de vida diferente 

daquele adotado por outros membros do núcleo familiar. Importante também foi 

compreender os processos de coming out, como situações cotidianas e não eventos 

programados para acontecer. A literatura Sociológica sobre segredo nos ajudou a 

compreender os silêncios e tensões que perpassam a lesbianidade das mulheres dessa 

pesquisa. Diferente do que se possa imaginar esse segredo nem sempre figurou como 

um pânico moral, mas antes, susceptível de agenciamento e novas interpretações.   

 

Palavras-chave: Lesbianidades. Rio Grande do Norte. Família. Experiências 

Homoeróticas Femininas. Gênero.   

 



  

 

AGREEMENTS AND COLLISION: FAMILY, SEXUALITY AND LESBIANITY 

 

  

Abstract  

 

This dissertation deals with the experiences and situations experienced by women who 

call themselves lesbians in the state of Rio Grande do Norte. It aims to understand how 

the female (homo)sexuality goes through a game between hiding and revealing their 

lesbian identities according to the dynamics that are involved. In this way, their 

biographies are constructed and organized in confluence with the spaces of 

(homo)sociabilities, by which these women transit daily. For this research, the life 

histories of the five collaborators were analyzed through the technique of snowball 

research during 2017 and 2018. I demonstrate how the negotiations undertaken by these 

women in the work area are woven and managed , family, studies, social movements 

through the maintenance of their agencies and intentionalities. In the ethnographic field, 

what is observed is the way in which women who identify with a dissident sexuality 

maintain their family relations. The concept of acceptance has been extensively 

explored to try to analyze and understand a lifestyle different from that adopted by other 

members of the family nucleus. It was also important to understand the processes of 

coming out, as everyday situations and not events scheduled to happen. The sociological 

literature on secrecy has helped us understand the silences and tensions that permeate 

the lesbian lives of women in this research. Different from what can be imagined this 

secret did not always appear as a moral panic, but rather susceptible of agency and new 

interpretations.  

 

Keywords: Lesbianity. Rio Grande do Norte. Family. Experiences Homoerótics.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Mas rapaz esse negócio de homossexual aumentou muito, não foi?”. Fui 

surpreendida por essa pergunta ao voltar do banheiro químico, acompanhada de minha 

irmã, que atualmente está com 15 anos de idade. Nos aproximávamos do local onde 

estavam acomodados parentes e amigos, em alguma altura do aterro da praia de 

Iracema, durante o réveillon de Fortaleza-CE, na virada do ano de 2018 para o ano de 

2019. Inicialmente, ainda atônita com a abordagem realizada por um amigo de meus 

parentes e também Motorista, a quem chamaremos de Augusto
1
, que tinha sido 

contratado para ir nos buscar no local e horário combinado. Sendo assim, aquela era a 

primeira vez que estávamos nos vendo e nos falando – eu e Augusto. Equivocadamente 

cheguei até a cogitar que a pergunta havia sido destinada para mim, por estar voltando 

de mãos dadas com outra garota, que no caso é minha irmã.    

Logo em seguida, Augusto que tinha me escolhido para externar sua admiração 

com o suposto “aumento de homossexuais”, esperava um retorno positivo a sua 

indagação, contudo se mostrou desapontado diante do que obteve como resposta. Meu 

espanto e silêncio. Sua convicção de que eu iria concordar com ele, pareceu aos poucos 

se esvaecer e dar lugar a uma nova questão. “Eu não tenho nada a ver com esse povo aí 

não, mas antes a gente não via desse tanto de fresco
2
 na rua não” – enquanto proferia 

essas palavras, ele apontava para dois rapazes que iam passando abraçados e usavam 

vestimentas coloridas, enfeites na cabeça e adornos considerados femininos, como 

bolsas, bijuterias e roupas apertadas ao corpo.    

Não era raro observar pessoas andando abraçadas e/ou de mãos dadas, fossem 

duas pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Outros rapazes com estilo semelhante 

ao apontado por Augusto que conversava comigo, eram identificados sem muito esforço 

de procura. Afinal, estávamos em uma festa com estimativa de público para mais de um 

milhão de pessoas
3
. Não se podia ter uma homogeneização do público, nem tampouco 

                                                           
1
 Augusto aparentava ter entre 40 a 45 anos de idade, estatura mediana, branco e magro.  

2
 Palavra comumente utilizada no Ceará, principalmente em Fortaleza, para se referir a homossexuais 

masculinos.  

3
 Dados obtidos no jornal O povo acessado em 02 de janeiro de 2019 ás 10 horas da manhã. Disponível 

em:https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/prefeitura-contabiliza-1-3-milhao-de-pessoas-

na-festa-de-reveillon-de.html  

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/prefeitura-contabiliza-1-3-milhao-de-pessoas-na-festa-de-reveillon-de.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/01/prefeitura-contabiliza-1-3-milhao-de-pessoas-na-festa-de-reveillon-de.html
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do que as pessoas iriam usar, ou, como iriam se comportar. Ao notar que Augusto se 

referia à homossexualidade masculina, imaginei que talvez o que eu havia escutado em 

espaços de formação de militância feminista como no Grupo Afirmativo de Mulheres 

Independentes – GAMI
4
, sobre invisibilidade lésbica talvez fizesse algum sentido, e por 

isso mesmo, a suspeita que imaginara recair sobre mim e minha irmã logo se dissipou 

entre os transeuntes da festa.   

  Na parte superior do calçadão da praia, no próprio aterro, meus familiares 

estavam se organizando para retornarmos para casa. O sol nascendo ao fundo da praia e 

iluminando a chegada de um novo ano, trazia consigo a iluminação de revelações de um 

homem que eu sequer sabia por que estávamos conversando, e muito menos porque ele 

insistia em falar sobre suas frustrações comigo.  

Com a mão esquerda levada até a boca e um gesto de quem tenta abafar a voz, 

quando se deseja contar um segredo ou fazer alguma fofoca, Augusto se aproximou de 

mim, abaixando-se, e chegando cada vez mais perto, sugeria revelar alguma coisa, por 

meio de algo quase como se fosse um sussurro ao pé do ouvido. Com a outra mão, 

direita, apontou para a multidão onde tinha visto os dois rapazes abraçados, e então 

confessou: “deixei minha mulher por causa disso aí”. Eu e minha irmã nos entre 

olhamos sem entender coisa alguma, e meu semblante de dúvida o fez sentir a 

necessidade de acrescentar, dessa vez com o tom de voz ainda mais baixo, como se 

temesse o que ele mesmo iria dizer – “peguei ela com outra mulher”. Naquela hora 

tentei conter minha fisionomia de surpresa e vontade de rir. Naquela hora também, o 

sono já tinha sido suspenso e dava lugar para um questionamento em minha mente. Fui 

para casa pensando, será que o incômodo dele ao se referir aos rapazes que passeavam 

caminhando abraçados, quando o mesmo me interpelou sobre o aumento da 

homossexualidade, teria algo haver com o episódio narrado?  

Ele, aparentemente indignado com a suposta traição que me relatara, disse que 

preferiu deixá-la em paz ao invés de fazer alguma “besteira”, afirmou ainda, ser contra a 

morte de mulheres por causas violentas: “É feminicídio né, que chamam?” me 

                                                           
4
 Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes – GAMI é uma organização política, localizada no bairro 

da Redinha, Zona Norte da cidade do Natal-RN. O grupo atua há 15 anos nos segmentos do esporte, 

formação política e militância lésbica, oferecendo cursos de corte e costura Seminários voltados para 

discussões da vida de mulheres lésbicas e bissexuais, principalmente negras e da periferia. O GAMI é 

mantido por doações, trabalho voluntário e algumas parcerias com órgãos públicos, quando da aprovação 

através de editais e processos seletivos, seu trabalho é voltado para ajudar mulheres de camadas populares 

que comumente enfrentam tensões e conflitos, devido à orientação sexual dissidente.  
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perguntou. Dessa vez, só balancei a cabeça concordando com Augusto. Declarou que o 

que sua esposa tinha feito contra ele, havia de pagar. Consternado, se queixou da 

“escolha” de sua esposa de deixar a família que tinha com ele e sua filha, para viver 

com outra mulher. Augusto ressaltou de modo espontâneo “peguei ela lá”, nesse 

instante, o homem fez um gesto obsceno com a mão, que aludia a um movimento de 

penetração em algo. O meu silêncio o fez deduzir que eu estava de acordo com suas 

ponderações, ao que se animou em opinar “esse monte de fresco aí, com história de se 

casar, tá vendo que não vão aceitar”. Nesse momento quebrei o sigilo que até então 

havia me recostado, e me manifestei dizendo que já era possível em alguns países e, 

inclusive no Brasil, o reconhecimento legal de uniões estáveis entre pessoas do mesmo 

sexo
5
. O espanto se reverteu contra ele, que perplexo apenas balbuciou “E é? Rapaz 

disse que já existe até igreja para esse bando de gente! Ouvi falar, acredita?”.  

Diante da cena narrada, podemos identificar que a homossexualidade incomoda 

não porque ela existe por si mesma. O fato da hesitação acerca de um possível aumento 

de homossexuais, na esfera pública, incomoda porque causa questionamento de 

instituições sociais como a família e a igreja, pensadas a priori exclusivamente para 

pessoas heterossexuais (NATIVIDADE & OLIVEIRA, 2013). Ser informado por mim, 

ainda que informalmente, de que pessoas homossexuais podem constituir família, 

pareceu perturbar a ordem que Augusto havia organizado de acordo com sua visão de 

mundo, sobre o que se supõe ser uma estrutura familiar, outrora colocada em xeque por 

a sua esposa e “outra mulher”, quiçá, uma amante.  

No campo de estudos mais recentes sobre homossexualidades e cruzamento 

político e religioso, trago a pesquisa realizada por dois antropólogos antevistos no 

parágrafo acima, que se debruçaram sobre analisar as disputas internas entre Estado e 

religião, nas igrejas inclusivas, com lócus nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Problematizando a família como pano de fundo dessas relações conflituosas e 

acolhedoras, contribuindo destarte para repensarmos os diversos significados de 

arranjos familiares e hierarquias institucionais.  

  

                                                           
5 A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) defendeu a aprovação do Projeto de Lei do Senado 

(PLS) 612/2011, de sua autoria, que altera o Código Civil para permitir o reconhecimento legal da união 

estável entre pessoas do mesmo sexo. Desde o dia 05 de maio do ano de 2011, o direito de 

reconhecimento de uniões dessa natureza, foi sancionado de acordo com o Supremo Tribunal Federal.  

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102589
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Fonseca, (2007) assinala uma reemergência dos debates sobre “família” no 

campo da antropologia a partir dos anos 1990, em diálogo com os 

movimentos feministas e de minorias sexuais. Deixando de ser um a priori, a 

família passa a ser tratada como objeto que demanda investigação. No Brasil, 

a discussão sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo, a partir de 

meados dos anos 1990, é um marco relevante para o debate acadêmico. Neste 

período, configura-se um campo de pesquisa que problematiza as noções de 

parentesco e família na sociedade ocidental. [...] As discussões sobre 

casamento entre pessoas do mesmo sexo e adoção fundam-se na rejeição 

social ao par homossexualidade e família, sustentada pelo temor da 

reprodução de um “desvio” na prole. (NATIVIDADE & OLIVEIRA, 2013, 

p. 62).  

 

Na análise desses autores, um dos seus efeitos decorrentes que começam a serem 

repensados a partir da visibilidade que alguns segmentos considerados minorias sociais 

passam a expressar, como o movimento LGBT, por exemplo, se insere na discussão 

sobre o que é família. Ter sido considerada uma aliada em potencial, me fez ter acesso a 

outro tipo de discurso diferente dos que compõe as cenas etnográficas dessa dissertação. 

Se por um lado, a invisibilidade lésbica, tão falada no campo da articulação política 

militante e em textos acadêmicos pioneiros que abordaram a temática, inaugura a 

possibilidade discursiva de ouvir vozes dissonantes e publicizá-las. Por outro, a 

eminência de lidar ou agenciar (ORTNER, 2007) essa invisibilidade, possibilita 

articular uma nova forma de tornar visível, ainda que por meio de cochichos, o que se 

supunha repousar no campo do esquecimento.   

Jaqueline de Oliveira Muniz, (1992) em um dos primeiros trabalhos na área de 

antropologia social, inaugura pesquisas sobre a homossexualidade feminina. Em sua 

dissertação, focalizou a estrutura linguística como matéria prima de sua análise 

antropológica. A autora empenhou-se em (re)construir uma abordagem discursiva sobre 

a lesbianidade, embora não tenha usado essa palavra em nenhuma parte de seu texto, 

utilizou-se de expressões populares como, “Mulher com mulher dá jacaré”. Durante sua 

análise, Muniz se ocupou de investigar como a linguagem operava antes no 

pensamento, e assim construía signos e símbolos capazes de organizar e conferir sentido 

para uma gramática sexual. Seguindo os rastros de autores que trabalharam a linguagem 

e discursividade no campo das Ciências Sociais e Antropologia como Michel Foucault, 

a autora evocou os dispositivos da sexualidade, acionados enquanto mecanismos de 

leitura de mundo, e posteriormente como estes sustentavam a compreensão científica 

daquilo que antes parecia habitar o terreno do inaudito.  
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Pensar a mulher ou o lugar da feminilidade implica em resgatar o modo 

controvertido com que esta província se coloca na linguagem. Afinal, parece 

próprio do signo feminino propor desafios à cognição. Ora tematizando 

paradoxos, ora conjugando opostos, cabe a este constructo simbólico fazer 

com que através dele a significação indague sobre si mesma. Talvez seja por 

isso que esta região do imaginário faça questão de ofertar-se ao mundo como 

um episódio da linguagem cuja pretensão põe em cena a tentativa de produzir 

uma espécie de abandono do sentido. [...] A propósito deste silêncio é 

importante lembrar que sua existência, atuando num mundo que se pensa 

confesso, convida esse mesmo mundo ao desafio de classificá-lo, reduzi-lo, 

enfim, fazê-lo falar. Impõe-se, então, como uma heroica tarefa, extrair desse 

silêncio algum discurso; ainda que o que dele se possa ouvir não seja mais do 

que a sua atualização sob a forma do mistério e até mesmo do 

desconhecimento. É dentro desta economia simbólica do silêncio e da 

invisibilidade que as vivências femininas, principalmente aquelas ligadas à 

aprendizagem do corpo, seus processos e interações, são elaboradas e 

veiculadas em nosso cotidiano (MUNIZ, 1992, p-p. 119-120).  

 

O que está em jogo, desde a enunciação de Augusto admirado com a quantidade 

de homossexuais, até sua confissão de ter “pego sua mulher com outra, lá”, é a 

capacidade de encontrar meios de capturar a expressividade feminina, seja ela qual for. 

Para citar Pierre Bourdieu é A dominação masculina, (2012) como potencializadora de 

práticas sociais simbólicas, que cria polos distintos e valorativos entre si. Dito de outro 

modo, o feminino é sempre posto como ameaçador, perturbador da ordem hegemônica, 

seja este conformado às representações sociais de gênero e/ou expectativas culturais 

designadas para a sexualidade, ou não.   

Roteiro Etnográfico: notas sobre o campo  

 

O trabalho de campo foi organizado em duas etapas, a primeira: a partir da 

entrada na pesquisa via Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes – GAMI (que 

será melhor descrito adiante no capítulo um) e segundo: através da técnica de pesquisa 

bola de neve, que me levou as principais sujeitas
6
 da pesquisa. A escolha de um local 

específico para a realização da pesquisa – pode indicar de certo modo – um privilégio 

para a observação participante. A segunda forma de abordagem snow ball, funcionou a 

partir das indicações sucessivas dentro da própria rede de relações, que foram sendo 

estabelecidas durante o percurso da pesquisa etnográfica. Esta técnica de pesquisa foi 

empregada com a finalidade de realizar entrevistas em profundidade, priorizando um 

caminho para a obtenção dos dados pesquisados.  

                                                           
6
 A palavra sujeita aqui nesse contexto funciona como acepção política, que privilegia a interlocução em 

detrimento da palavra informante, quando esta prioriza o objeto de pesquisa. Para melhor entendimento 

consultar (HERNÁNDEZ, 2013) vide referências ao final desta dissertação.  
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O GAMI foi uma importante interlocução pessoal e do ponto de vista 

antropológico me rendeu orientações para além da academia, para tanto, nesta 

dissertação meu foco não se restringe a um único lócus de pesquisa. A inserção nas 

redes de relações para o trabalho de campo aconteceu também via encontros na 

Universidade, indicações sucessivas das próprias interlocutoras no núcleo familiar e no 

ciclo de amizades. Os encontros aconteceram em diversos espaços, como nas casas das 

minhas interlocutoras, na minha casa, em Universidades, no GAMI, em shoppings, tudo 

isso na medida em que fomos nos aproximando e conquistando a confiança mútua. 

Desse modo, não faz sentido falar em limites determinados para o trabalho de campo no 

que se refere a uma localização delimitada do universo pesquisado.  

As situações etnográficas – como veremos ao longo dos capítulos dois e três nos 

informam sobre espaços de pesquisas que foram sendo construídos conforme a 

disponibilidade das minhas interlocutoras. Ao mesmo tempo, mostra também uma 

relação entre pesquisadora e pesquisadas que foi se (trans)formando com o passar dos 

encontros e, sobretudo intermediada por experiências em comum – como a orientação 

sexual, afinidades políticas, marcador de gênero, e contexto geracional.  

Nas análises feitas, os dados foram avaliados em justaposição, ou seja, 

combinando observação participante e interpretação das entrevistas, de acordo com os 

eixos centrais analisados em cada capítulo. A seguir, apresento as mulheres que 

compuseram as narrativas essenciais desta dissertação e, na sequência trago a forma 

como o texto está disposto em seus seguintes capítulos e considerações finais.   

Para apresentar um pouco das interlocutoras   

 

No ano de 2017 conheci Sandra, uma lésbica militante. Nos encontramos pela 

primeira vez em uma reunião do Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes – GAMI 

– na Zona Norte da cidade de Natal-RN. Sandra, 29 anos, é branca, mãe de dois 

meninos, um com dez anos de idade e outro com sete anos. Possui ensino superior 

completo, trabalha em um órgão público na área da saúde, atua junto ao GAMI e 

participa de redes nacionais da militância lésbica como a LBL – Liga Brasileira de 

Lésbicas. Natural de São Paulo, sua família mudou-se para Natal quando Sandra tinha 

por volta dos nove anos de idade. Atualmente ela mora com a mãe na Zona Sul da 

cidade, está em um relacionamento sério. Sandra é simpática, se mostrou sempre muito 

preocupada com as companheiras de militância, desde o início da minha pesquisa 
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colaborou de forma espontânea e inclusive me indicou Maria, que tornou-se também 

interlocutora deste trabalho.  

Maria, 28 anos, branca, mãe de um garoto com quatro anos de idade, segunda 

filha de seus pais, numa família com quatro filhos. A conheci através de Sandra, que se 

encarregou de fazer as devidas apresentações por meio das redes sociais. Natural de 

Natal-RN, ela mora com seu filho, atualmente está solteira – o que significa no universo 

das relações homoeróticas femininas – que se está “sem ninguém”. Graduada em 

Direito, Maria é uma pessoa de bem com a vida, reside na Zona Sul da cidade, se 

identifica com seu signo – capricórnio. Maria se apresentou para mim como 

capricorniana, tendo recorrido ao signo mais de uma vez para explicar situações de sua 

vida pessoal, embora eu não tenha me detido com precisão para analisar as implicações 

que essa identidade trazia para ela – considero válido pontuar aqui.   

Em um encontro na Universidade Federal, onde cursei o mestrado, conheci 

Joana, 33 anos, branca, mãe de uma garota com 13 anos, graduada em Administração e 

estudante de Pedagogia. Em um primeiro momento – Joana entrou em contato comigo 

pela internet para me indicar sua irmã para colaborar com o meu trabalho de mestrado, 

revelando em seguida, que ela mesma poderia participar também – dependendo do meu 

recorte de pesquisa. Irmã de Mara por parte de pai, que logo aceitou contribuir para a 

minha pesquisa, Joana é natural de Natal. Encontra-se em um relacionamento sério, 

durante a pesquisa alternou sua residência entre o apartamento da namorada, o 

apartamento de Mara, e a casa de sua mãe – ambos na cidade de Natal. Sempre muito 

bem humorada e solícita com a minha pesquisa, Joana foi à colaboradora com quem 

mais interagi ao longo do trabalho de campo, as conversas sobre namoros, ambiente 

acadêmico, espaços de lazer da cidade, e outros assuntos em comum, fez dela uma 

interlocutora chave para a minha dissertação.  

Mara, 43 anos, branca, filha única por parte de mãe e irmã de Joana por parte de 

pai. Graduada na área de Comunicação Social, atualmente é professora universitária 

mãe adotiva de Miguel e está casada com Pâmela há 15 anos. Originalmente filha da 

capital do estado do Rio Grande do Norte, hoje reside na cidade de Mossoró, junto com 

sua mãe, esposa e filho. É brincalhona, excelente comunicadora, assim como as outras 

interlocutoras se preocupou com a minha pesquisa, me deu dicas de como proceder em 

relação à coleta de dados e se mostrou pronta a ajudar para além da pesquisa em si. 
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Pâmela, 40 anos, branca, companheira de Mara, tia biológica e mãe adotiva de 

Miguel. Nasceu na cidade de Caicó, região do Seridó, interior do estado do Rio Grande 

do Norte, aos oito anos de idade mudou-se para Natal com sua família. Conheceu Mara 

na universidade, quando as duas cursavam a mesma graduação, atualmente residem 

juntas na cidade de Mossoró a oeste do estado, e trabalham juntas também. Pâmela é 

mais calada, séria e observadora. Sua indicação para participar da minha pesquisa 

aconteceu por meio de Docinho (nome pelo qual trata Joana – sua cunhada).   

 

  Organização do texto e estrutura dos capítulos  

 

A antropologia e os estudos feministas como polos distintos do saber entram em 

conflito e tensão entre si, no fim das contas, buscam algo em comum, que eu diria 

consistir no elemento central e final dos nossos trabalhos que é o compromisso ético, 

político, social, engajado e comprometido com o retorno de “devolver” a população 

estudada, alguma colaboração em forma de ação (HENTZ;VEIGA, 2012). A crítica que 

os “antropólogos em geral” fazem a antropologia feminista não seria uma maneira pela 

qual se descobriram de que seu modus operandi seria limitado culturalmente? As 

feministas podem apenas operacionalizar suas perspectivas se estas forem tomadas 

como tendo congruência com a realidade. Assim, elas não precisariam saber que não 

podem “realmente” se distinguir de um Outro opressor; pelo contrário, o que elas 

precisam saber são as formas pelas quais elas “realmente” podem e devem fazê-lo. É 

interessante como o feminismo está preocupado com questões de classe, debates sobre o 

corpo da mulher, mas quando se pensa na homossexualidade, geralmente aparece em 

nota de rodapé, ou nas páginas onde se menciona sobre mulheres negras, sendo que uma 

existência é totalmente distinta da outra e, portanto, requer estudo específico e peculiar 

de cada subjetividade em análise.    

Assim sendo, a escrita deste trabalho se insere numa abordagem antropológica 

feminista, por compreender segundo Carmen Gregório Gil (2006), que “entre as 

propostas da etnografia feminista se incluem também o gênero autobiográfico como 

uma gravação da experiência do encontro político em seu contexto histórico” 
7
. Ou seja, 

é possível pensarmos que a etnografia feminista reúne o emocional e o pessoal 

                                                           
7
 Tradução livre.  
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amarrando ainda com uma perspectiva conceitual. O método (auto) biográfico também 

se encontra presente aqui, por entender que subjetividade e ciência podem se 

complementar. Para o Sociólogo Italiano Franco Ferrarotti, este método seria definido 

como:  

 

A especificidade do método biográfico implica ultrapassar o trabalho 

lógico formal e o modelo mecanicista que caracteriza a epistemologia 

científica estabelecida. Se desejamos fazer uso sociológico [ou 

antropológico] do potencial heurístico da biografia sem trair as suas 

características essenciais (subjetividade, historicidade), devemos 

projectar-nos a nós próprios para além do quadro da epistemologia 

clássica. Devemos procurar os fundamentos epistemológicos do 

método biográfico noutro lugar, na razão dialética capaz de 

compreender a práxis sintética e recíproca que governa a interação 

entre o indivíduo e o sistema social. Devemos explorar estes 

fundamentos na construção de modelos heurísticos que não são nem 

mecanicistas, nem deterministas; modelos caraterizados por um 

permanente “feed-back” entre todos os elementos; modelos 

“antropomórficos” que não podem ser conceptualizados pelo tipo de 

razão analítica ou formal. (FERRAROTTI, 1991, p. 172).  

 

Nesse sentido, este trabalho está dividido em Introdução, onde começo expondo 

um momento pessoal, pós-pesquisa de campo, com a intenção de levar o/a leitor/a ao 

foco do meu trabalho – que são as relações homoeróticas entre mulheres, e assim 

caminharmos juntos/as por as histórias que se seguem ao longo desta dissertação.  

 Na sequência, trago o capítulo um, onde expus uma breve revisão de literatura 

sobre o tema, seguido do meu interesse de pesquisa desde a graduação. Focalizando 

processos de compreensão de como a lesbianidade se apresenta enquanto objeto de 

estudo no campo da Antropologia Social. Procurei apresentar como essa discussão vem 

ganhando visibilidade e importância, dentro do já consolidado campo dos estudos de 

gênero e sexualidade.    

A seguir narro a trajetória metodológica que guiou os passos de construção desse 

texto. No segundo capítulo abordo a minha imersão em campo, as primeiras impressões, 

os desafios ao lidar com o cenário urbano de uma capital, que até então eu desconhecia. 

Mostro os (des)encontros com o campo pesquisado, inclusive como manejar as notas de 

campo, concebidas durante as observações realizadas ao longo de dois anos de percurso 

metodológico.   

No capítulo três onde discuto a epistemologia do “armário”, procuro mostrar 

como o movimento de negociação entre ocultar e revelar uma vivência lésbica dialoga 
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com as lutas por conhecimento e reconhecimento, que as mulheres do meu universo de 

pesquisa experienciam nos espaços por onde circulam. Veremos como o “armário”, 

enquanto uma categoria analítica serve para entendermos os agenciamentos que essas 

mulheres realizam no seu dia a dia. Quando elas produzem discursos sobre quem são e a 

partir dos lugares que estão, é um corpo localizado no presente que nos fala e, 

materializa o que Pierre Bourdieu chamou de A ilusão biográfica (1986). Observaremos 

que o “armário” possui sua dinâmica de complexidade de acordo com as vivências 

pessoais de cada uma delas. Para tanto, não é possível falarmos no processo de coming 

out como uma experiência que acontece de modo semelhante para todas, embora cada 

uma delas, ao seu modo, tenham experienciado e ainda experienciem, momentos de 

revelação e ocultação de maneira posicionada e refletida nos lugares de fala que ocupam 

cotidianamente.  

No capítulo quatro, abordo como se articulam as relações que essas sujeitas da 

minha pesquisa mantêm com seus familiares, ou seja, em outros espaços que não os da 

esfera de (homo) sociabilidade.  Apresento um balanço de suas narrativas onde elas 

mencionam mais uma vez o momento de revelação das suas sexualidades dissidentes 

para a família de origem. Neste capítulo, discuto como a produção de significados a 

partir da colisão e acolhimento no núcleo familiar, dialoga com a literatura sobre 

estudos de família no Brasil, (FONSECA, 2002; 2004; 2005). Focalizando 

especialmente a noção conceitual de aceitação (OLIVEIRA, 2013). Captamos, por fim, 

os momentos de tensões e acordos vivenciados por elas, sobretudo analiso em que 

medida suas agências (ORTNER, 2007) constroem resistências e ressignificam 

momentos de impasses e conflitos. Momentos esses que não podem ser evitados, mas 

que talvez possam ganhar outra forma de gerenciamento e interpretação.  

À guisa de conclusão, antes de apresentar alguma elaboração fechada e que 

possua um resultado em si mesma, faço um convite para que os leitores e leitoras dessa 

dissertação reflitam junto comigo, sobre o modo como subjetividades foram sendo 

elencadas e analisadas. Nessa parte derradeira do texto, não exponho nenhum elemento 

novo tendo em vista seu caráter de fechamento e contribuição. Desse modo, procurei tão 

somente compartilhar dos meus questionamentos pertinentes à pesquisa, partindo de 

uma breve retrospectiva desde o processo de elaboração textual até o modo como 

identifico uma síntese de cada capítulo, pontuando elementos debatidos e superados ao 
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longo do trabalho. Sendo assim, ofereço conclusões e não uma única versão, uma vez 

que, o contato com histórias de vida distintas me permitiu interpretações diferentes.  

Desta forma, o presente trabalho foi escrito e refletido buscando contemplar os 

interstícios entre visibilidades e invisibilidades, que apareceram nas histórias de vida 

que escutei em campo. Com esta dissertação não pretendo concluir discussão alguma 

mostrando aonde minhas interlocutoras chegaram, mas sim aonde elas querem chegar 

através de suas lutas diárias. Enxergo esse texto como um caminho, que pode ser 

seguido para aprendermos com todos os momentos em que essas mulheres nos ensinam 

sobre o que é resistência através de suas negociações cotidianas, e tentam (cada uma ao 

seu modo) transgredir e subverter a norma heterossexual. O que almejo é simplesmente 

(com)partilhar uma possibilidade de análise, fabricada por uma intersubjetividade 

socialmente localizada, marcada por (des)continuidades e (des)encontros cujo 

significado está presente ao longo da escrita desse texto.    
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CAPÍTULO 1 

A LESBIANIDADE OCULTA: UMA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA 

 

A existência lésbica compreende tanto a quebra de um tabu 

como a rejeição de um modo de vida obrigatório. É também um 

ataque direto ou indireto ao direito masculino de acesso às 

mulheres. Adrienne Rich.  

 

1.1 Delimitação do tema de pesquisa e trajetória acadêmica 

 

O esforço de pensar sobre esse tema de pesquisa, provém em grande medida de 

inspirações acadêmicas e pessoais. Porém, antes de adentrar neste campo de pesquisa 

sobre relações lésbicas, (MEINERZ, 2011; OLIVEIRA, 2016; MELO, 2016), é válido 

salientar que as palavras lésbicas e lesbianas, aparecerão ao longo desse texto como 

sinônimos. Bem como, lesbianidade e homossexualidade feminina, que também 

figurarão ao longo da escrita, baseadas nessa proposta metodológica de 

complementação e aproximação e não com significados diferentes. Apresentarei adiante 

um breve percurso dos passos que guiaram meu interesse de estudos até aqui.    

Minha breve e sucinta caminhada no campo da Antropologia se iniciou na 

ocasião em que tive contato com o grupo de estudos sobre Família e Sexualidade no 

Cariri Cearense, na Universidade Regional do Cariri-URCA, situada na microrregião 

do Cariri, ao sul do estado do Ceará. Essa caminhada se acentuou mais especificamente, 

quando realizei a pesquisa e construção da monografia intitulada: Família, 

Conjugalidade e (Homo) Parentalidade entre Mulheres: Um Estudo de Caso no Cariri 

Cearense. Trabalho que contou com a orientação do professor e antropólogo Leandro de 

Oliveira, atualmente membro do departamento de Antropologia e arqueologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Trabalhei com dados coletados no ano 

de 2015, a partir do estudo de caso de uma família homoparental
8
, em circulação entre 

os estados de Pernambuco e Ceará. Além disso, busquei entender como funcionava o 

arranjo familiar constituído naquele estudo de caso particular e quais os modelos de 

                                                           
8
 Termo cunhado por uma associação situada em Paris chamada APGL (Association des Parents et Futurs 

Parents Gays e Lesbiens), no ano de 1997, referente a uma configuração familiar na qual o pai ou a mãe 

define-se como homossexual.  
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família nuclear e linear estariam sendo problematizados e tensionados por aquela 

família.     

Na ocasião, argumentei como a dinâmica familiar formada por um casal de 

mulheres em circulação no Cariri Cearense, era atravessada por inúmeras investidas, 

(des)encontros, conflitos, sonhos e projetos frente às possíveis construções da categoria 

semântica e política – “Família”. Com isto, realizei uma reflexão sobre como a 

conjugalidade articulada a uma parceria homoafetiva
9
, se conectou ao desejo da 

maternidade – projeto que visibiliza e viabiliza, uma relação existente e legitimada 

perante a atuação política das duas interlocutoras de minha pesquisa anterior.  

Para a pesquisa de mestrado, veremos como em campos distintos da produção de 

subjetividades, são mobilizados outros significados para acionarem e darem conta do 

que será pensado a partir das experiências lésbicas. A seguir, podemos observar o que as 

pesquisas na área dos estudos sobre lesbianidades vêm nos apresentando enquanto 

resultados e, quais caminhos podem ser trilhados para outras investidas de campo 

etnográfico, sobretudo dos que foram pouco explorados em investigações científicas 

anteriormente.  

1.2 Busca em plataformas online e levantamento da bibliografia especializada  

 

Através de busca realizada em plataformas online como o banco de dados de 

teses e dissertações da CAPES – ao digitar a palavra chave – lésbica, 76 resultados 

apareceram como correspondente ao termo especulado. Ao me debruçar de forma 

panorâmica sobre os dados fornecidos pelo site, obtive 52 resultados, a maioria a nível 

de mestrado, dos quais deixavam explícito no título do trabalho que se tratavam sobre 

lesbianidades, homossexualidades femininas, ou ainda, sobre a denominação de 

“Mulheres que amam Mulheres”
10

. Os outros 24 trabalhos abarcavam temas sobre 

sexualidades no geral, por exemplo, transexualidade, homossexualidade masculina, 

                                                           
9
 Termo empregado para referir-se a união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, (HERNÁNDEZ, 2013) 

mais tarde ressignificada pelo movimento LGBT, e utilizada sobre a denominação de homoerótica. Pois, a 

palavra homoafetiva, deixava explícito a troca de afetos entre dois iguais, o que acontece em relações de 

filhos com pais, filhas com mães, avós, tias e etc. Enquanto, o termo homoerótico ressaltava o caráter de 

relação conjugal. O conceito de homoerotismo está presente em Jurandir Freire Costa (1992).   

10
 Vide: STREY, Marlene Neves; DA SILVA PIASON, Aline. Mulheres que amam mulheres: 

perspectivas acerca do processo de auto-reconhecimento e visibilidade social. Temáticas 

(UNICAMP), 2012.  
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outros faziam menção a população LGBT
11

 de forma ampla, quando no máximo, 

vinham timidamente disfarçados sobre o conceito de gênero, em que não era possível 

notar uma distinção clara (pelo menos para mim) do objeto de pesquisa através do 

título.  

A maioria desses trabalhos que falavam sobre sexualidade tratava logo no título 

sobre: “sujeitos LGBT” e, embora a letra “L” simbolicamente venha primeiro e esteja 

associada a identidade lésbica, estudos como os de Regina Fachini, (2012)
12

, esboçam 

minuciosamente a dinâmica interna ao campo do movimento e os processos envolvidos 

na produção de identidades coletivas. Nos possibilitando assim, ter uma noção de como 

funcionam as disputas internas dentro do movimento, o próprio fato da denominação 

muitas vezes ser de, movimento homossexual, em certa medida, tendia à apontar para 

uma suposta homogeneização de pautas, que se pretendiam doravante, específicas. Por 

um lado, desses 76 resultados que corresponderam ao perfil de busca, foi possível notar 

que, dentro da produção da grande área – Ciências Humanas – ocupa lugar de destaque, 

seguido das Ciências Sociais Aplicadas.   

Por outro lado, dentro das áreas de conhecimento específico, a maior parcela de 

produção sobre homossexualidade feminina está centrada nos cursos de Psicologia. Os 

primeiros trabalhos que localizei sobre a temática, nesse contexto de busca particular, 

indicaram 1997 – como ano inicial dessa produção registrada em reservatórios online, 

de Universidades Brasileiras. O ano de 1997 ofereceu uma contribuição incipiente nesse 

campo de estudos lésbicos, se é que assim pode ser chamado, apresentando duas 

dissertações de mestrado, uma do curso de Psicologia e, outra do curso de Psicologia 

Clínica, sendo a terceira, uma dissertação do curso de Comunicação e Semiótica. Os 

                                                           
11

 Usarei aqui essa sigla de acordo com a elaboração conceitual de (FACHINI, 2012). Adiante retomarei a 

discussão dessa sigla, em outros debates sobre gêneros, cruzamentos políticos e sociais. Vale ressaltar que 

o próprio movimento social e[sexual] atualmente usa a sigla LGBTQ+, pois seria uma sigla que engloba 

todas as orientações sexuais e identidades de gênero, sem exclusões ou privilégios. No entanto, até o 

momento não ouvi essa sigla em campo, nem tampouco definições em trabalhos acadêmicos. Colegas 

como Rudá Frias e Jardelly Lhuana, que realizaram a leitura prévia desse material, me sugeririam colocar 

essa nota para fins didáticos de compreensão, acerca da complexidade da nomenclatura que o movimento 

(re)inventa, e que se (re)atualiza constantemente no campo da militância.      

12
 Trabalho que originou-se de sua pesquisa de mestrado no âmbito do programa de pós graduação em 

Antropologia da UNICAMP no ano de 2002. Neste artigo, cita pesquisa realizada sobre o movimento 

homossexual na segunda metade dos anos 90, na cidade de São Paulo, com o intuito de estabelecer um 

diálogo e contribuir para os estudos a respeito de movimentos sociais e ONGs no contexto brasileiro pós-

"redemocratização" dos grupos considerados minorias sexuais (FACHINI, 2002).  
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títulos
13

 desses trabalhos remontam apenas, que ambas as autoras falaram sobre 

mulheres em suas pesquisas, mas cabe perguntar se residiria ali um tom de se 

resguardar, ou simplesmente, de deixar subentendido sobre quais eram essas mulheres 

no singular que estariam tratando. E se sim, qual o motivo ou por que da discrição?  

Esses dados, antes de serem mera ilustração, servem para nos perguntarmos 

sobre quais interesses motivaram as primeiras pesquisas que se aventuraram falar sobre 

“O Amor que não Ousa Dizer o Nome” 
14 

? Qual viés teórico era abordado e qual 

problemática se buscava responder à época? Ou ainda, se essas dissertações apareceram 

na busca da palavra chave Lésbica, por que a alusão a mulheres no geral, ou mesmo a 

homossexualidade masculina? Por que uma dada sexualidade considerada desviante, 

nos termos da teoria do desvio trabalhado por (BECKER, 2008), estaria intrinsecamente 

ligada à outra sexualidade, uma vez que, se tratam de representações distintas? Será que 

a invisibilidade, tão debatida em trabalhos que abordam lesbianidade incorreria ao 

descuido da reprodução de legitimá-la através de títulos enigmáticos?  

Entre os cursos que se empenharam em contribuir para esse debate, foi 

localizado dentro dos programas de pós graduações, restrita a plataforma da CAPES, os 

seguintes setores de estudos: Antropologia; Ciências Sociais; Ciências da Religião; 

Ciência Política; Crítica Cultural; Ciências da Comunicação; Direito; Educação; 

Enfermagem; Estudos da Tradução; Filosofia; História; Letras; Linguística; Literatura; 

Mídia; Psicologia; Política Social; Saúde Coletiva; Saúde Pública; Serviço Social e 

Sociologia. De acordo com essa busca, Psicologia dominou a discussão nesse campo de 

estudos, enquanto Antropologia apresentou cinco resultados, todos sendo trabalhos de 

                                                           
13 SANTOS, Jane Paim dos. Experiências afetivo-sexuais de homens e mulheres com afiliação 

amorosa por pessoa do mesmo sexo: modos de ser-e-estar-no-mundo' 01/08/1997 219 f. Mestrado em 

PSICOLOGIA Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE 

DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: PUCRS   

PATASSINI, Paola. AS FILHAS DE DEMÉTER: O CORDÃO UMBILICAL DA COSMOGONIA 

FEMININA' 01/05/1997 690 f. Mestrado em COMUNICACAO E SEMIOTICA Instituição de Ensino: 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: 

BIBLIOTECA CENTRAL.  

BARBERO, Graciela H. OUTRAS MULHERES' 01/10/1997 142 f. Mestrado em PSICOLOGIA 

(PSICOLOGIA CLINICA) Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da PUC/SP.   
14

  Eve Kosofsky Sedgwick (1990) apud Strey, M. N., & da Silva Piason, A. (2012).  
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pesquisas de mestrado. As instituições provenientes dos resultados para Antropologia 

foram – UFRJ, UFSC, UFS, a primeira com três trabalhos, a as outras duas Instituições 

de Ensino Superior – IES com uma dissertação cada. Vale dizer, que esses dados não 

circunscreve um panorama maior de trabalhos que existem sobre lésbicas e que estão 

registrados em outras plataformas.   

O que esses dados nos dizem enquanto material de pesquisa, então? É preciso 

nos questionarmos, por exemplo, por que a Psicologia apresentou um maior número de 

trabalhos, nessa discussão? Por que são as instituições citadas acima que iniciam o 

debate desse tema na área de Antropologia e não outras? Dos nove estados da região 

Nordeste do Brasil, será que foi produzido e catalogado apenas esse trabalho da 

Universidade Federal de Sergipe? Onde estariam as produções teóricas sobre as lésbicas 

dos outros oito estados da região Nordeste? Onde estariam também as produções sobre 

lesbianidade das regiões Norte e Centro Oeste? Vale lembrar, antes de mais nada, que 

não é porque trabalhos sobre lésbicas dessas regiões ou estados que não apareceram na 

plataforma de busca, nessa situação específica, que signifique que não tenham 

produções relevantes e contribuições sobre o tema em outros meios de divulgações, 

inclusive não publicados.   

Nesse sentido, o trabalho da psicóloga e pesquisadora Rosane Maria de Godoy, 

(2008) sobre práticas sexuais e inserções sociais de mulheres lésbicas na cidade de 

Florianópolis-SC, buscou falar sobre modos de vida de mulheres em parceria afetiva e 

sexual com outras mulheres. A partir da realização de seu estudo, a autora apresenta a 

heterogeneidade de modos de vida existentes de um recorte cotidiano de práticas 

sociais, que segundo ela, é invisível. A autora descreve seu universo de pesquisa, 

composto por dez mulheres que entrevistou via indicações umas das outras. Na sua 

etnografia, a autora procurou contrastar discursos que sustentam o modelo heterossexual 

como norma vigente e aceita socialmente a contrapelo da homossexualidade, 

exclusivamente feminina. Traçou um paralelo interessante com o trabalho da 

pesquisadora Teresa Sell (1987), cuja pesquisa também foi feita na cidade de 

Florianópolis, contudo, em períodos diferentes.  

Na década de 80, a homossexualidade estava começando a ser discutida nos 

trabalhos acadêmicos, e diferente do trabalho de Rosane Godoy e, diga se de passagem, 

desta dissertação também, não era comum que os/as próprios/as informantes viessem 

até os/as pesquisadores/as.  
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Em seu trabalho sobre identidade homossexual, a pesquisadora Teresa 

Sell (1987) descreve as dificuldades que encontrou para entrevistar 

mulheres lésbicas em Florianópolis. Essas dificuldades se traduziam 

em desencontros, adiamentos, não atendimento de telefonemas, etc., o 

que a fez optar por não mais discutir a homossexualidade feminina, 

concentrando-se no estudo da homossexualidade masculina. Tal 

comentário torna-se importante, na medida em que destaca, na época 

da pesquisa citada, a dificuldade de aproximação ou de abertura para a 

discussão da temática entre homossexuais mulheres. (GODOY, 2008, 

p. 75).  
 

 Pensando a partir desses dois exemplos de pesquisa apontados por Godoy, sobre 

o mesmo tema que, por conseguinte, o segundo acabou encaminhando-se para outra 

direção conforme foi apresentado acima. Mesmo que se queira em um caso ou no outro 

tratar as duas abordagens de forma unívoca, fica evidente que não é possível, por 

exemplo, estabelecer um processo de ruptura ou continuidade de um trabalho para o 

outro. O que notamos é, com entusiasmo, uma mudança na literatura dos estudos sobre 

mulheres lésbicas, nos últimos trinta anos, a própria palavra lésbica não era usada nos 

anos 80. O mais comum é encontrar nos textos a recorrência a homossexualidade 

feminina, onde as pesquisas costumavam se apoiar e buscar reflexões na produção 

acadêmica referente aos estudos gays masculinos. O que não figura como um problema 

propriamente dito, mas prescreve um caráter salutar para a literatura sobre 

homossexualidade masculina, que ajuda em algumas reflexões, mas esconde as 

singularidades dos estudos pensados por outra experiência – exclusivamente feminina. 

Além disso, a dinâmica dentro do campo de pesquisa sobre lesbianismo (termo usado na 

produção dos anos 1980 e 1990) foi se redesenhando ao longo de três décadas de 

investigação científica. O que merece ser complexificada a cada nova produção que têm 

surgido atualmente.     

A partir dos trabalhos encontrados, pude notar que as temáticas em si perpassam 

discussões como Tramas sobre lésbicas na ficção literária, (FACCO, 2003); em 

telenovelas, (BORGES, 2008); produções cinematográficas (SANTOS, 2013), em 

Poesias e Canções (SILVA, 1994). Direitos à Adoção (UZIEL, 2009); Conjugalidade e 

(homo)Parentalidade (TARNOVSKI, 2002); (AMORIM, 2013). Circuitos por bares de 

socialização lésbica (LACOMBE, 2005), (MEINERZ, 2011); Corporalidades, 

envolvendo o cuidado da Saúde Íntima e prevenção as DST, incluindo a desmistificação 

de que lésbicas estariam imunes ao vírus do HIV/AIDS (ALMEIDA, 2005), 
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(OLIVEIRA, 2016). Outros trabalhos apresentaram temas que versam sobre 

Maternidades Lésbicas, (SOUZA, 2004); (MEDEIROS, 2006) e (HERNADÉZ, 2013). 

Estratégias do Cuidado de Si (RODRIGUES, 2011); Experiências da mulher lésbica 

Afrodescendente na Militância (MARCELINO, 2011); Representações na Mídia de 

casais Lésbicos (BORGES, 2007); Situações de Violência nas relações Conjugais entre 

mulheres lésbicas (MELO, 2016) e, Feminilidades Masculinas e Práticas Sexuais 

(LACOMBE, 2005), (SOARES, 2017).  

Desse modo, a partir da catalogação da bibliografia existente no campo da 

produção antropológica, sobre os estudos que abordam o tema da lesbianidade, estes 

trabalhos encontram-se organizados, para fins didáticos desta introdução em três eixos 

basilares. 1) Os trabalhos remontam circuitos que pretendem mapear os espaços de 

socialização lésbica, cartografando a vivência de estilos de vida alternativos, que 

escapem a norma hegemônica da sexualidade baseada numa norma heterossexual 2) 

Tratam de pensar cuidados sobre práticas sexuais consideradas fora de risco, (por, na 

maioria das vezes não envolver a penetração peniana) se encarregam de problematizar 

as noções de prazer contidas nessas relações homoeróticas, antes vistas sob os auspícios 

da “amizade romântica” 3) Focam na discussão sobre maternidades lésbicas, 

tecnologias reprodutivas assistidas, direitos a adoção, exercício da homo parentalidade e 

reconhecimento da homo conjugalidade.   

Contudo, me parece que esses trabalhos encontrados nessa busca singular que 

realizei, não estavam especialmente preocupados em lidar com a investigação direta de 

pensar os acordos e tensões da homossexualidade feminina, sobretudo nos interstícios 

das suas relações familiares. Note-se que isto não é uma afirmação, pois a família 

sempre acaba aparecendo como pano de fundo quando o assunto é sexualidade. 

Inclusive, utilizo ao longo da redação desta dissertação, referências importantíssimas 

que focalizaram a família de origem e recompostas, como tema central de suas 

investigações para entender a homossexualidade. Acredito ser válido salientar que a 

maioria das pesquisas que tratam de examinar as práticas afetivas e sexuais entre 

mulheres, enfatizou os trânsitos, deslocamentos, circuitos, entre outros estudos que 

apontam para as variações a respeito dos diversos estilos de vidas lesbianas e cuidado de 

si, sem necessariamente falar de lésbicas (HEILBORN, 2012).  

Entendo por contexto familiar e lesbianidade nesta pesquisa, os relacionamentos 

de minhas interlocutoras com pessoas do sexo oposto – acontecimento que originou, 
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inclusive, filiação biológica, fosse por casamento, parcerias e (ou) aventuras 

heterossexuais e ainda, suas negociações com a família de origem. No trabalho da 

autora Camila Pinheiro Medeiros, (2006) é abordada a pluriparentalidade associada às 

famílias recompostas que suas entrevistadas lhes apresentaram. Todavia, a presença 

paterna encontra-se ausente no exercício da criação das filhas, nesse caso a 

pluriparentalidade é matrilinear e matrifocal. Como veremos no capítulo três desta 

dissertação, a figura paterna não é de todo ausente, como será exposto por uma 

interlocutora minha.  

A autodenominação de uma identidade não normativa parte de um 

posicionamento acadêmico e político que todas as minhas interlocutoras comungam. 

Consciência, que de alguma forma, ressoou de maneira curiosa e as vezes desconfiada 

sobre mim, ao me interpelarem sobre a possibilidade de eu também (com)partilhar dos 

mesmos códigos sexuais que elas.  

 O que, por sua vez, mostra a importância do objeto de estudo dessa dissertação, 

na qual se pretende compreender em que medida as histórias de vida de mulheres que se 

auto identificam como lésbicas operam na construção e organização, do significado das 

suas experiências e vivências lesbianas atualmente. Guardadas as devidas proporções de 

suas narrativas pessoais, através daquilo que se entende por a vida contada e não a vida 

em si. Ao contrário do que se possa pensar, “a narrativa não entrega os „fatos‟, mas as 

„palavras‟: a vida recontada não é a vida” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 3). Com 

isto, quero salientar para a perspectiva de que a história de vida tem lugar na narrativa 

porque confere forma ao vivido e à experiência narrada. Com efeito, busco construir 

representações simbólicas que possam orientar a base etnográfica da escrita desse texto, 

almejando trazer alguma contribuição para os estudos dessa área.   
 

Conforme sublinha a literatura sobre estudos lésbicos, sequer existia um termo 

correspondente ou palavra para denominar a prática sexual entre mulheres “pode-se 

mesmo indagar se a sexualidade teria, ao longo da história humana, a mesma 

importância que lhe é dada hoje” (NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 20). Ao pesquisar por 

trabalhos na Antropologia que abordassem a temática, obtive como resposta (dentro da 

plataforma online citada anteriormente) o trabalho da pesquisadora Andrea Lacombe
 
do 

ano de 2005, como sendo o primeiro. Não estou dizendo aqui, que esta seja a primeira 

produção sobre estudos lésbicos no escopo dos debates antropológicos, no que se refere 
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aos Estudos Queer
15

, nem tampouco desejo afirmar que essa autora foi pioneira nesse 

campo de discussões sobre lesbianismo
16

. Sinalizo, portanto, a importância de sua 

pesquisa para se pensar o boom nesse campo de estudos após os anos 2000.   

Desse modo, Lacombe (2005), em pesquisa etnográfica realizada com mulheres 

de baixa escolaridade, de camadas populares, que frequentaram o bar Flôr do André, se 

preocupou em analisar as diferentes representações simbólicas de gênero (FRASER, 

2007). A autora abordou em sua dissertação de mestrado, as diversas maneiras em que 

se manifestavam as masculinidades femininas, em socializações lésbicas em um bar no 

centro do Rio de Janeiro. 

Através de observação participante e participação observante (DURHAM, 

1978), Lacombe trouxe à baila das discussões antropológicas um tema segundo ela 

própria, pouco explorado na academia. Na sua pesquisa, a autora complexifica a lógica 

da subversão colocada pela dinâmica homem-mulher das mulheres do Flôr do André. 

Interessou para a pesquisadora, pensar como a lesbianidade, enquanto tema proscrito e 

indizível se mostrava nos corpos de mulheres, que traziam materializada a 

masculinidade construída socialmente. Os conflitos potenciais entre estéticas e normas 

sociais que a autora descreve, envolve o jogo entre flerte e conquista, nos mostrando 

quais são os códigos que imperam nas trocas de sedução naquele contexto peculiar, 

contribuindo assim, para se pensar numa economia simbólica da política do desejo.  

A partir da descrição dos modos de interação, presentes nos relacionamentos 

íntimos confidenciados à pesquisadora, a curiosidade inicial que motivou a referida 

pesquisa de tentar explicar o circuito das lésbicas, começou com a pergunta “Cadê as 

lésbicas desta cidade?” Mais tarde se transformara em uma busca quase inalcançável, 

ao se deparar em campo com a autodenominação “Entendida”. O “entender” naquele 

contexto de investigação acadêmica, sinalizava antes, para aquilo que as mulheres do 

Flôr do André classificavam como quem era do “babado” ou não – termo utilizado para 

                                                           
15 Cf: BUTLER, Judith. “A cerca del termino queer”. In. Cuerpos que Importan: Sobre los limites 

materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós, 2002. Pp 313-339. 

 

16
 Embora o sufixo (ismo) indique sinal de patologia, e desde o dia 17 de maio do ano de 1990 o 

homossexualismo tenha sido retirado da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

passando a ser denominado por homossexualidade, lesbianidade e assim por diante. Ainda é comum à 

literatura sobre estudos lésbicos tratar esses estudos sobre a alcunha de lesbianismo. Contudo, me parece 

que a partir do ano de 2013, quando a produção sobre artigos, dissertações e teses que falem sobre 

lésbicas começa a circular, a preferência pelo termo lesbianidade ocupa o lugar que antes era destinado à 

palavra cujo significado remetia à doença. Vale ressaltar, que o dia 17 de maio ficou conhecido como dia 

Internacional do Combate à Homofobia.  
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se referir ao entendimento de mulheres que se atraiam afetiva e sexualmente por outras 

mulheres. 

 O que podemos depreender a partir dessa situação de pesquisa é que o termo 

lésbica, nem sempre aparece nas notas dos diários de campo, entrevistas, conversas 

(in)formais, nas expressões usadas para se referir a si mesma ou as companheiras, 

quando, no máximo, figura como aquilo que está entendido. Desse modo, podemos 

pensar que categorias de análise são criadas pelo pensamento antropológico, para dar 

conta de uma realidade que é baseada num modelo ocidental e, portanto, restrito a 

modos específicos de uma dada realidade (APPADURAI, 1988). É possível que a 

palavra lésbica, tenha carregado e ainda carregue uma bagagem política e teórica, 

acompanhada do recorte de classe média, capaz de torná-la acessível para uma parcela 

restrita da população. Na verdade, “as lésbicas nem sempre existiram”, talvez possamos 

falar em práticas homossexuais, mas não como sinônimo e sim, enquanto categoria 

analítica, tal qual veremos adiante nas palavras da autora Monique Witting apud 

Gilberta Santos Soares e Cecília Maria Bacellar Sardenberg: 

 

Em 1980, a célebre frase de Monique Witting, “as lésbicas não são 

mulheres” foi uma provocação epistemológica, um recurso discursivo. 

Ela considera que o discurso não se separa do real, apontando o 

entrelaçamento de poderes baseados na multiplicidade de linguagens 

que produzem efeitos na realidade social. Aponta o caráter opressivo 

da universalização da heterossexualidade na ordem simbólica, na 

constituição do outro, no inconsciente estrutural, nos sistemas de 

signos. (SOARES & SARDENBERG, 2011, p.12).  

  

A emergência de pensamentos e falas que abordassem os diversos modos de ser 

mulher ainda estavam restritos a roteiros pré estabelecidos socialmente, historicamente 

e culturalmente, baseados nas convenções sociais de gênero (LESSA, 2003). Assim, ser 

mulher perpassava pelo campo da representação do gênero feminino, implicando 

sobremaneira o relacionamento heterossexual. Mas, aonde ficariam as lésbicas nessa 

história? Ou, será que como assinalou Tânia Navarro-Swain (2000) O que a História 

não diz não Existiu?  

Nessa passagem do livro, “O que é Lesbianismo” Navarro-Swain busca a 

compreensão por caminhos de fuga que tentaram apagar a existência das lesbianas da 

história. Contrastando com a ruptura da ordem naturalizada da heterossexualidade 

hegemonicamente predominada pelo masculino, no campo das produções teóricas, 
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Gilberta Santos Soares incorpora a discussão sobre campos disciplinares do saber e 

embates epistemológicos, no seguinte trecho.  

 

No campo disciplinar da história, a área de interesse história das 

mulheres (PERROT, 1989; SCOTT,1992; RAGO, 1998) surgiu 

imbricada com a constatação política da ausência das mulheres no 

mundo político, na construção da história oficial e da demarcação do 

que é considerado fato histórico. Na antropologia, o debate resultou no 

campo chamado da antropologia feminista que reúne debates e 

produção de conhecimento, tendo como referências autoras como 

Michelle Rosaldo (1979), Shery Ortner (1979), Gayle Rubin (1993b), 

Marilyn Strathern (1997) entre outras. As antropólogas também 

questionavam a invisibilidade das mulheres nas produções 

etnográficas (SOARES, 2016, p. 32). 

 

Em que medida é possível falarmos sobre visibilidade ou invisibilidade dentro 

dos cânones teóricos da produção feminista? E pensando exclusivamente a despeito da 

produção teórica sobre lesbianidade, até que ponto nos seria permitido subverter o 

mainstream científico vigente? A bibliografia existente nesse campo oferece pistas para 

pensarmos situações que tratam diretamente sobre questões como invisibilidade e lutas 

por reconhecimento, se tratando de contextos subalternizados. O que aponta quiçá para 

um paradoxo conceitual como entender agência num contexto onde existem minorias, 

particularmente minorias sexuais? Nesse ponto, é que se insere o caráter de importância 

e relevância de se falar sobre vidas lesbianas, das suas existências e vivências que 

apresentam representações diversas cotidianamente. Considero mais importante ainda 

escutar, analisar, compreender, buscar e percorrer o que a produção recente, por seu 

nascimento e, ao mesmo tempo clássica por sua densidade, tem a nos ensinar sobre 

estilos de vida maquiados, apagados, rasgados e esquecidos academicamente.   

Embora em encontros como os da Reunião Brasileira de Antropologia, ainda não 

existam Grupos de Trabalhos para se debater exclusivamente a temática sobre 

homossexualidade feminina, trabalhos sobre lésbicas, bem como, sobre população 

LGBT são expostos em GTs que discutam questões de Gênero, Corpo, Performance, 

Família, Estado, Religião, entre outros. Saliento, que existem inúmeros encontros 

acadêmicos pensados especialmente para apresentações, discussões, diálogos, debates e 

(des)construções sobre teorias homossexuais. Sendo assim, ao passo que é importante 

reconhecer e valorizar a abertura para se pesquisar e falar sobre lésbicas na academia, se 
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faz necessário uma reflexão sobre o porquê dessas pesquisas estarem ganhando maior 

destaque atualmente.    

A partir da minha participação no Seminário Internacional Enlaçando 

Sexualidades, que contou com a sua quinta edição no ano de 2017 na cidade de 

Salvador-BA. Fui provocada por a fala de uma colega, também estudante de 

antropologia, que me informou que sobre a ausência de registros em plataformas online 

ou impressas, de pesquisas sobre relacionamentos lésbicos no estado do Rio Grande do 

Norte. Essa questão me fez atentar para a importância de se pesquisar lesbianidade, e, 

sobretudo de divulgar as pesquisas feitas. É preciso que sujeitas que se identifiquem 

com uma (homo)sexualidade, no sentido de lutar contra a invisibilidade, inclusive 

política, saiam do anonimato, ou das notícias de violência
17

. Corroborando e 

endossando a definição apresentada por Rosane Maria de Godoy, vejamos o seguinte 

fragmento.   

 

 Nas últimas décadas, no rastro dos movimentos feministas e de luta 

pelos direitos das minorias excluídas, apontadas muitas vezes como 

desviantes pelas sociedades, tem-se multiplicado os estudos sobre a 

homossexualidade. Essas pesquisas, no entanto, em sua maioria 

dedicam-se a análise da homossexualidade masculina. A sexualidade 

feminina (homo ou hétero) é relevada, posta em segundo plano e, por 

isso, menos estudada. Tornando-se, portanto, menos visível como 

salienta Mott (1987) “... no caso de lesbianismo a falta de documentos 

se deve mais à cegueira, indiferença e preconceito dos homens face à 

sexualidade feminina, considerada assunto de menor importância e 

indigno de atenção do sexo forte” (p,8) (GODOY, 2008, p. 76).  

 

 

Em linhas gerais, essa sexualidade colocada em segundo plano como apresenta a 

autora, acontece porque “a presunção de heterossexualidade enseja o silenciamento e a 

visibilidade das pessoas homossexuais”, tal qual, afirma Junqueira, (2010, p. 115). 

Trocando em miúdos, poderíamos nos reportar a esse segundo plano que Rosane Godoy 

nos mostra, especificamente quando ela nos fala sobre sexualidade feminina, apontando 

os motivos pelos quais, tanto a orientação sexual homo como hétero, devesse ser 

relevada em termos de matéria de estudos, se tratando de mulheres. O que ganha maior 

respaldo nas análises de Dolores Juliano e Raquel Osborne (2008), apud Junqueira, 

(2010, p. 224), quando assinalam que os “delitos femininos” seriam a prostituição, o 

                                                           
17

 Consultar relatório sobre lesbocídio de 2014 a 2017 no Brasil. In: PERES, Milena Cristina Carneiro; 

SOARES, Suane Felippe; DIAS, Maria Clara. LESBOCÍDIO. 
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adultério e o aborto. Segundo esta lógica de negação e de subalternização do feminino, a 

lesbianidade nem sequer existiria como opção.   

Ao longo deste segundo item da introdução, procurei mostrar através da 

bibliografia que fala sobre lesbianidade e homossexualidade feminina, como termos 

conceituais – (in)visibilidade, silenciamento e modos de vida, apontam para uma 

alternativa que pretende escapar a norma heterossexual. Constituindo assim, mote para 

problematizar as ocorrências que se evidenciam no decorrer deste trabalho em 

justaposição aos relatos que compõe o cerne desta pesquisa.   

1.3 Por que estudar (homo) sexualidade feminina na Antropologia? 

 

As lésbicas existem, esse é o ponto de partida que deve sempre 

ser lembrado, pois não basta existir, mas criar as condições 

para sua inserção social. Um bom caminho? Que suas vozes 

possam ecoar em diferentes campos do saber e ao sabor da 

irreverência mostrar sua pluralidade no social bem como suas 

lutas nos campos do desejo e da política. (LESSA, 2003, p. 6-7).  

 

Um trabalho inscrito sobre a grafia de estudos antropológicos, figura como “a 

maioria dos empreendimentos modernos, é em boa medida “sobre” si mesma, a melhor 

questão seria: o que essa antropologia idealmente constituída produziria?” (WAGNER, 

2010, p. 24). Partindo desse questionamento, me flagrei pensando sobre o que fazer 

diante das inúmeras possibilidades de se estudar antropologia, sobretudo como estudá-

la. Portanto, seria difícil refletir sobre essa hesitação, posta pela moderna cultura 

interpretativa norte americana – e eu acrescentaria aqui, inspirada nesse livro – posta 

também por uma antropologia que se pretende relativista, dar conta dos diversos 

empreendimentos sociais pensados na modernidade. Considero necessário, que entre 

tantos mundos possíveis de pesquisa, tenha sido feito um recorte que contemple aquelas 

questões que mais me chamaram atenção, ao longo de minha formação acadêmica como 

estudante.  

Devo dizer que entre os empreendimentos possíveis que se apresentavam para 

mim como possibilidades de pesquisa, escolhi trabalhar com a temática sobre família e 

(homo) sexualidade feminina, tema esse que carrego na bagagem desde a graduação. 

Quero ressaltar, que desde a minha inserção nessa investigação sobre lesbianidade 

citada aqui, passei a redirecionar meu interesse, no mestrado, para o campo da 

Antropologia, Feminismos e Gênero, campos da ciência, em certa medida, novos para 
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mim. A curiosidade sobre leituras que abordassem configurações familiares, (homo) 

sexualidade feminina, conjugalidade e parentalidade, passaram a fazer parte dos meus 

questionamentos, preocupações acadêmicas e levantamentos bibliográficos realizados 

ao longo desse processo de pesquisa. Essa dissertação se insere, portanto, numa 

tentativa de suscitar possíveis perguntas para algumas das questões pouco exploradas na 

minha monografia.  

Inicialmente, com o meu ingresso no curso de mestrado em Antropologia Social, 

minha proposta de pesquisa consistia em investigar como aconteciam os processos de 

maternidades, enquanto projetos de vida entre mulheres lésbicas na cidade do Natal-

RN. Seguindo este projeto, guiada especialmente pelas leituras de pesquisadoras como 

Miriam Pillar Grossi (2003), Érica Renata de Souza (2004), Jimena de Garay Hernández 

(2013) e, Anna Carolina Horstmann Amorim, (2013), trabalhos que abordam a 

parentalidade homossexual no Brasil, especialmente entre mulheres. Ou seja, o 

compartilhamento da criação de uma prole, exercida por uma parceria conjugal formada 

por pais gays ou mães lésbicas. Com exceção da primeira autora (GROSSI, 2003), todas 

as outras abordaram exclusivamente a lesbianidade em seus trabalhos de pós-graduação. 

Na pesquisa em Antropologia, cabe pontuar que existem distinções a serem 

feitas sobre estilos literários, produções descritivas e estéticas narrativas. Dessa 

maneira, falamos em monografias clássicas, monografias modernas e um terceiro 

modelo chamado de “monografias experimentais” ou pós-modernas (OLIVEIRA, 

1996). As monografias clássicas possuem uma “estrutura narrativa normativa” que se 

pode aferir a partir de uma disposição de capítulos quase canônicos (Território, 

Economia, Organização Social e Parentesco, Religião, Mitologia, Cultura e 

Personalidade e etc). Nas monografias modernas, prioriza-se um tema, através do qual a 

sociedade ou cultura passam a ser descritas, analisadas e interpretadas. Enquanto as 

“monografias experimentais” ou pós modernas, seriam aquelas que trazem um tom 

quase intimista, convidando o leitor a se deparar com a constante presença do autor no 

texto. Roberto Cardoso de Oliveira (1996) se coloca numa posição crítica em relação a 

esse terceiro tipo de monografia, vejamos: 

 

O fato de se escrever na primeira pessoa do singular – como parecem 

recomendar os defensores desse terceiro tipo de monografia – não 

significa necessariamente que o texto deva ser intimista. Deve 

significar simplesmente – e nisso creio que todos os pesquisadores 

podem estar de acordo – que o autor não deve se esconder 
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sistematicamente sob a capa de um observador impessoal, coletivo, 

onipresente e onisciente, valendo-se da primeira pessoa do plural: 

“nós”. É claro que sempre haverá situações em que esse ''nós'' pode ou 

deve ser recorrido pelo autor. Mas ele não deve ser o padrão na 

retórica do texto. Isso me parece importante porque, com o crescente 

reconhecimento da pluralidade de vozes que compõe a cena de 

investigação etnográfica, essas vozes têm de ser distinguidas e jamais 

caladas pelo tom imperial e muitas vezes autoritário de um autor 

esquivo escondido no interior dessa primeira pessoa do plural.  

(OLIVEIRA, 1996, p. 27).   

  

 Apesar da crítica tecida por Roberto Cardoso, apontando “defensores” desse 

possível modelo de monografia emergente na antropologia moderna, o autor reconhece 

que esse tipo de investigação etnográfica traz contribuições para a teoria social. Em 

primeiro lugar, por apresentar a Antropologia polifônica, da qual temos James Clifford 

como expoente, responsável por inspirar proposta de questionamento sobre a autoridade 

etnográfica. Em segundo lugar, sobre estilos polifônicos, e a partir da autoridade 

etnográfica reivindicada após a virada textual dos anos 80
18

, defende o recurso a estilos 

dialógicos e polifônicos de etnografia, nos quais o outro não é um „informante‟ cujas 

falas são registradas mecanicamente, mas um interlocutor ativo, com a colaboração do 

qual o antropólogo constrói o texto etnográfico, Clifford (1998, p. 45-47).   

Assim, minha abordagem constituiu de pensar a escrita a partir desse terceiro 

modelo de monografia, descrita por Oliveira, (1996). Em que autora e sujeitas da 

pesquisa se cruzam por códigos compartilhados e problematizados ao longo desse texto.   

Busquei preservar o anonimato das entrevistadas, atribuindo nomes fictícios, como se 

costuma seguir na pesquisa qualitativa nas Ciências Sociais. Por fim, e não menos 

importante recorri as recomendações metodológicas e instrumentais de (FONSECA, 

2008), sobre embaralhamento de dados, que embora não resguarde totalmente a 

identidade das pessoas pesquisadas, tem sido uma alternativa amplamente usada em 

trabalhos produzidos na Antropologia. Em linhas gerais, mudar os nomes no texto não 

garante o anonimato de fato, quando no mais é utilizado enquanto estratégia de pesquisa 

e recurso político de lidar com vidas que não a nossa. Procuro assim, apresentar que a 

lesbianidade não só entrelaça suas falas e práticas cotidianas, como ela é a vida narrada 

e vivida dessas mulheres colaboradoras da minha dissertação.   

                                                           
18

 Sobre essa discussão, vide, por exemplo: Abu-Lughod, (2000) para pensar nesses processos da 

construção de outros mundos possíveis através da etnografia, que implica em reconhecer a virada textual 

que aconteceu nos EUA, no período que corresponde aos anos 80. 
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CAPÍTULO 2 

VICISSITUDES DO CAMPO: CONHECENDO O UNIVERSO PESQUISADO  

 

Este capítulo aborda em especial a relação entre percurso pessoal de campo e 

metodologias empregadas na pesquisa em antropologia, que usei para este trabalho. A 

proposta é apresentar os caminhos que trilhei para chegar até a construção desse 

material de cunho etnográfico, e esmiuçar minhas rotas e trajetos particulares. A seguir, 

apresento parte das preocupações que cultivo em campo, quando da realização de 

abordagens para execução da pesquisa e, mostro dilemas sobre o meu próprio 

comportamento na interação com minhas colaboradoras. O conflito, por vezes, é 

possível que exista em virtude de que não podemos nos furtar de embates sobre 

posições de pontos de vista diferentes, e visões de mundo distintas.   

O foco dessa discussão incide sobre debates contemporâneos emergentes na 

antropologia social, como é o caso dos estudos sobre gênero, sexualidades, feminismos, 

e lesbianidades. Contudo, reconheço que tratar à baila dessas investigações científicas 

com o “rótulo” de: estudo recente na antropologia é assumir, no mínimo, total 

desconhecimento de uma vasta produção que se consolidou desde os anos 1980 com a 

produção expressiva e significativa sobre a História da Sexualidade, com a obra de 

Michel Foucault
19

. Adiante, trato mais especificamente cada um desses pontos 

elucidados nessa sessão de abertura do primeiro capítulo, e ofereço ainda um panorama 

geral do campo investigado expondo minha relação com as mulheres entrevistadas.  

 

2.1 O campo  

 

   Esta dissertação consiste numa análise qualitativa de entrevistas realizadas em 

profundidade, onde lançava uma pergunta geradora e ia organizando um roteiro a partir 

de eixos centrais orientados pelas falas das próprias entrevistadas. O período de 

interação e convivência com as interlocutoras aconteceram para além das entrevistas, 

resultando em relações de amizades e encontros (in)formais como podemos observar ao 

longo deste texto.   

                                                           
19

 Vide: FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 4º edição, Rio de Janeiro, 

Graal, 1982.  
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A disponibilidade das rotinas das minhas interlocutoras foi critério para 

estabelecer nossos encontros, que não se limitaram aos momentos das entrevistas 

realizadas. Fator crucial para definição do número de colaboradoras da pesquisa, que 

optei por selecionar cinco, embora tenha feito contato com uma rede mais bem ampla e 

conversado com um número maior de mulheres, que também sinalizaram interesse em 

contribuir para a pesquisa. O campo como um todo, perfizera um período de 

aproximadamente dois anos de interação, que correspondeu ao tempo em que morei em 

Natal-RN e pude acompanha-las de perto. É válido salientar que as redes sociais 

funcionaram como mediadoras nessas relações (FREITAS; GOMES, 2015), assim 

mesmo que eu me ausentasse fisicamente do campo pesquisado eu estava imersa nele. 

Baseada nos pressupostos do método etnográfico e seguindo orientações e 

recomendações do livro Sociedade de Esquina, (2005) utilizei a observação 

participante, conforme a seguinte indicação.    

 

A observação participante, pressupõe, necessariamente, um processo 

longo. Muitas vezes o pesquisador passa inúmeros meses para 

"negociar" sua entrada na área. Uma fase exploratória é, assim, 

essencial para o desenrolar ulterior da pesquisa. O tempo é também 

um pré-requisito para os estudos que envolvem o comportamento e a 

ação de grupos: para se compreender a evolução do comportamento de 

pessoas e de grupos é necessário observá-los por um longo período e 

não num único momento. Mais que observar é se permitir interagir 

com o grupo pesquisado e informantes da pesquisa (FOOTE WHITE, 

2005, p. 320).  

 

Por meio da gravação de entrevistas, onde por mais que houvessem perguntas 

abertas, seguia o script do projeto que eu tinha. As conversas foram sempre 

intermediadas por alguma curiosidade sobre algo que se referisse ao tema pesquisado, 

por desabafos dos relacionamentos, e comentários sobre políticas, agenda cultural da 

cidade e produções acadêmicas. Com a finalidade de compor análises mais detalhadas 

para este texto, me utilizei das notas que tomei quando dos nossos encontros 

(in)formais. É possível que esta versão do trabalho apresente um tom mais intimista e 

autorerrefletido (MEDEIROS, 2006, p. 538) acerca das teorias nativas e teorias 

antropológicas.   

Entrevistei cinco mulheres (entrevistas em profundidade) que se dispuseram a 

compartilhar detalhes de suas trajetórias pessoais comigo. Sempre que a entrevista era 
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realizada, a própria entrevistada acabava me indicando o nome de outra possível 

interessada em contribuir para a pesquisa. Por um lado, esse acontecimento facilitou 

minha interação para estabelecer contato com mais colaboradoras. Por outro, o fato de 

ser colocada nessa rede de relações, me fez perceber que nem todos os contatos rendiam 

uma boa entrevista, mas me ajudavam a pensar melhor sobre o tema investigado, alguns 

contatos não chegaram sequer ultrapassar a fronteira das redes sociais. Quando no mais, 

chegávamos a conversar sobre as possibilidades de agendar uma entrevista, mais os 

encontros acabaram não acontecendo.  

As justificativas de uma não participação na pesquisa giravam em torno de 

encontrar um horário em que estivessem disponíveis para me receber e, como elas não 

davam mais retorno, acabava não insistindo. Outras tantas possíveis entrevistadas 

apareciam quando eu comentava sobre meu interesse de pesquisa nas aulas, tanto da 

pós-graduação, como na graduação, durante o estágio docência, ou ainda, em conversas 

informais com colegas do mestrado, ou, em eventos acadêmicos que participei em 

outras instituições.   

 As entrevistas feitas tiveram duração de cerca de trinta minutos a uma hora e 

vinte minutos cada. O nosso contato nunca se encerrava nas entrevistas, costumava 

encontrá-las nas reuniões do Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes - GAMI, 

nos encontros acadêmicos na universidade federal, onde transitavam nos espaços de 

discussões sobre gênero, e em espaços comerciais pela cidade. Chegamos a nos 

encontrar também em shoppings, supermercado, espaços tidos como culturais na cidade, 

faculdades, cinema. Algumas vezes esses encontros eram planejados para realização da 

pesquisa, outros não, mas que de algum modo resultaram em trocas interessantes e que 

estão registradas aqui nesse material.   

O roteiro das entrevistas, embora se caracterizasse como aberto, apresentando 

uma pergunta única, como – comece falando sobre quando e como foi sua primeira 

experiência lésbica, ou, como é a relação com a sua família depois de ter contado para 

eles sobre sua orientação sexual. Os roteiros de pesquisa acabavam sendo 

incrementados por itens para serem destacados, tais como: a relação da maternidade 

após a identificação como lésbica, a relação no ambiente de trabalho, estudo, militância. 

Indagações que pretendiam obter narrativas das colaboradoras a partir de suas vivências 

e experiências cotidianas, situadas após a auto identificação como lésbicas, guiadas 

muitas vezes pelas próprias mulheres entrevistadas.  
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Grosso modo, consegui um apanhado dos relatos das mulheres que eu desejava 

entrevistar. As entrevistadas possuem idades entre 27 e 43 anos, (no período em que 

realizei as entrevistas) se identificam como classe média, porém salientaram seus 

esforços para estudarem e conseguirem um emprego satisfatório hoje em dia. Em 

termos de escolaridade, todas possuem nível superior. Todas as entrevistadas tiveram 

relacionamentos com pessoas do sexo oposto, em algum momento de suas vidas, nem 

que tenha sido no período da adolescência, mesmo sem comprometimento, ou mesmo 

sem nenhum contato íntimo/sexual.     

As atividades profissionais das colaboradoras desta pesquisa são diversificadas, 

duas são professoras Universitárias, uma é Enfermeira da rede pública de saúde do 

município, outra é estagiária numa escola da rede privada, e contei ainda com a 

colaboração de uma estudante do curso de Direito. Quanto aos nomes, todos são 

fictícios, duas das entrevistadas escolheram seus próprios nomes, as outras me deixaram 

a vontade para colocar o nome que eu desejasse. É válido ressaltar que os nomes que eu 

atribuí foram compartilhados com elas e aprovados, uma de minhas interlocutoras 

chegou a falar que o nome (Sandra) que eu havia pensado era “bem sapatão” e por isso 

ela tinha gostado.  

Vale destacar ainda, que ao longo da pesquisa de campo, interagi com uma rede 

bem mais ampla de contatos do que essa que está sendo apresentada aqui. Tais 

interações, me possibilitaram entender melhor as questões sobre Silenciamentos, 

(in)Visibilidade, Militância Lésbica, Relacionamentos Lésbicos e até a minha própria 

aceitação como mulher lésbica, que se (des)cobriu também no campo pesquisado.   

Ainda na esteira das apresentações sobre aproximações com o campo 

pesquisado, enfatizo que consegui estabelecer relações entre pesquisadora e 

pesquisadas, a partir de eventos acadêmicos. Logo nas primeiras semanas de aula da pós 

graduação, participei do encontro intitulado:  Violência de gênero em contextos e 

políticas: dez anos da Lei Maria da Penha, organizado pelas Professoras Elisete 

Schwade e Rozeli Porto, momento de importante contribuição para minha chegada no 

mestrado. Foi durante esse evento, numa reunião do grupo da linha de pesquisa Gênero, 

Corpo e Sexualidade – GCS, do programa de pós graduação em Antropologia Social da 

UFRN, que os primeiros contatos foram se desenhando para o meu trabalho. Após 

minha apresentação sobre o que pretendia estudar – recebi uma solicitação de amizade 
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em uma rede social (facebook
20

), de uma participante do encontro, que hoje é 

colaboradora
 
na minha dissertação e tornou-se amiga.   

É pertinente destacar aqui, que o próprio campo de pesquisa foi me apresentando 

contornos distintos daqueles que eu havia traçado inicialmente. Assim, comecei a 

pensar o trabalho de campo a partir daquilo que podia fazer com os “imponderáveis da 

vida real” como nos ensinou Bronislaw Malinowski, em Os Argonautas Do Pacífico 

Ocidental (1978). Atualizando essa proposta de investigação científica, ao me deparar 

com as diversas abordagens da entrada em campo, recordo de outro trabalho clássico 

que narra e marca os processos de imersão no cenário pesquisado, de um modo 

surpreendentemente não planejado, Clifford Geertz descreve etnograficamente como foi 

sua acolhida em Bali, nas Notas Sobre a Briga de Galos Balinesa. Geertz pretendia 

estudar as representações do teatro entre os balineses influenciado pela sociologia 

interpretativista do interacionismo simbólico de Erving Goffman, mas ao chegar em 

Bali, percebeu que as brigas de galo, faziam parte do “Estilo de Vida Balinês”, 

(2012:186).  

 Tal qual na pesquisa de Jainara de Oliveira, (2016) onde mulheres auto 

identificadas como lésbicas viveram experiências heterossexuais no passado, pude 

encontrar narrativas semelhantes das entrevistas que realizei para esta pesquisa. Por 

meio de etnografia realizada na cidade de João Pessoa-PB, Oliveira (2016) 

problematizou as noções de prazer e risco nas práticas homoeróticas entre mulheres. E 

as narrativas sobre experiências heterossexuais apareceram como vivência que, antes de 

figurar como algo traumático, ou que devesse ser escondido, nos ajuda a pensar que a 

decisão em assumir uma nova identidade, ganha maior significado em suas ações, 

posicionamentos e posturas discursivas, perfomatizadas socialmente na atualidade.   

Por assim dizer, é a partir das minhas anotações do diário de campo – “Já fui 

casada durante cinco anos com um homem e nem por isso, quer dizer que eu virei 

lésbica porque fui mal comida, como dizem por aí né”, apresento como esta intersecção 

entre pesquisa de campo, teoria e alguns (des)encontros, do projeto de pesquisa anterior 

para esse texto, fizeram parte do percurso da construção desse trabalho. Sobretudo, 

busco mostrar como este exercício da produção de escrita, aliado e atrelado as reflexões 

                                                           
20

 Rede social virtual, onde os usuários são denominados de amigos, a rede possibilita conexões com 

pessoas de várias partes do mundo. Em geral cria-se um perfil pessoal, onde é possível a veiculação de 

imagens, vídeos, tanto particulares como coletivos, de cunho privado ou não, textos, reportagens e 

informações de um modo geral.  
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das orientações acadêmicas e outras das próprias sujeitas protagonistas desse trabalho, 

se configurou para mim enquanto dados de pesquisa
21

. Como poderá ser lido ao longo 

das sessões e capítulos transcorridos no corpo desse trabalho.   

 2.2 Primeiras impressões  

 

Há dois anos, quando me instalei em terra potiguar na cidade do Natal, capital 

do estado do Rio Grande do Norte, para iniciar meus estudos no curso de mestrado em 

Antropologia Social, meu olhar sobre a cidade era completamente o olhar de uma 

estranha. Porém, a formação em Ciências Sociais, que trazia na bagagem, me permitia 

encarar aquela sensação de „invasora‟, tal qual Geertz anunciara no episódio recém-

chegado em Bali. Eu achava interessante, o fato de como as pessoas (tanto da academia, 

como fora dela) me consideravam de longe, apesar de eu vir de um estado da mesma 

região. Rio Grande do Norte, não me parecia ser um lugar tão distante assim do Ceará, 

minha terra natal, apesar das 14 horas de ônibus (aproximadamente), que eu enfrentava 

todas as vezes que retornava para visitar meus pais e amigos, esses estados ainda 

continuam sendo vizinhos.  

Demorei cerca de um semestre para entender que na mente dos meus novos 

colegas e colaboradoras da pesquisa, as dimensões entre perto e longe ocupavam uma 

proporção distinta da que eu havia considerado baseada na minha vivência. Pois, a área 

territorial do estado do Rio Grande do Norte é menor do que a extensão de terra do 

estado do Ceará, entre outros estados da própria região. O que faz com que as cidades 

sejam relativamente ligadas umas às outras e até mesmo regiões como o Seridó Norte 

Rio Grandense, que possui cidades com deslocamento de três horas da capital, em 

veículos coletivos, ou transportes alternativos, são enunciados em Natal – como interior.   

Para estas mesmas pessoas que se surpreendiam quando eu revelava meu lugar 

de origem, me colocando numa espécie de categoria, que mais me aproximava de uma 

estrangeira, do que de uma “vizinha”, para mencionar o “não lugar”, que ocupara.  Por 

outro lado, estas pessoas consideravam próximas as distâncias entre Natal e capitais do 

Sul do País, por exemplo, lugares de onde vinham alguns professores e até mesmo 
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Neste texto utilizo o termo diário de campo, quando estou me reportando às entrevistas transcritas e 

também para me referir ao caderno de campo como anotações/notas que tomei durante as observações em 

campo.   
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colegas. Decidi narrar esse breve enunciado sobre como fui percebida inicialmente num 

novo contexto, para tentar ilustrar que no campo de pesquisa não era diferente, as 

minhas colaboradoras, inicialmente também me tratavam como “invasora”.   

No nosso campo de pesquisa pode ser que sejamos tratados/comparados como 

crianças também, tal qual Anthony Seeger, (1980) aborda na apresentação de seu 

trabalho com os Índios Suyás, no Mato Grosso, Brasil. Tudo anotamos, perguntamos, o 

olhar curioso e assustado de estar conhecendo algo novo, pessoas novas, entrega a 

surpresa do fazer antropológico que é minuciosamente costurado com nossas vivências 

e as vivências dos nossos/as sujeitos/as na pesquisa. O esforço em compreender o 

significado das expressões que aparecem com mais frequência, e por isso marcam 

nossas visitas, pessoas e situações, conferem sentido a entrega de nos abrirmos para 

novas experiências. Mais sentido ainda é acionado quando tentamos reproduzir as 

expressões ouvidas em campo para tentarmos manter o contato e nos mantermos no 

campo o „tempo todo‟. Embora, às vezes, a tentativa de “parecer nativa” possa soar 

como engraçada, para quem domina os códigos que precisamos estudar e pesquisar para 

a partir daí conhecermos. 

A primeira vez que estive em campo, no GAMI, eu tomei várias notas num 

bloquinho, que ora usava para esconder a face vermelha de vergonha, que eu estava ao 

ter que conversar e interagir com pessoas totalmente desconhecidas. Ora usava com o 

pretexto de registrar o máximo de informações possíveis, para saber o que perguntar e 

ter o que conversar no encontro seguinte. José Guilherme Cantor Magnani, (1997), nos 

orienta que: “Caderno evoca e supõe um estado de aprendiz, daquele que, por nada 

saber, tudo anota, não deixa passar nada” (MAGNANI, 1997, p, 3). Sobre escrever no 

papel à moda antiga, gosto da forma como minhas ideias saem e tomam corpo através 

de traços finos, precisos e cheios de desenhos e curvas. Aprecio mais ainda, como 

minha personalidade se delineia a partir da caligrafia que mais fala de mim, e de como 

me expresso do que da própria palavra em si. Assim, vamos nos construindo 

antropólogos/as a cada oportunidade de fazermos de um encontro pessoal e intimista 

com o caderno, um encontro etnográfico.     

Os trabalhos que nos comprometemos a fazer assumem um papel diferente de 

acordo com nossas pré-disposições pessoais e sociais. O fato de ser mulher, 

compartilhar de vivências e experiências sexuais, afetivas e relacionais que minhas 

colaboradoras descreveram para mim, marca um posicionamento no meu modo de 
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escrita e, sobretudo a maneira como me conecto em campo com as histórias contadas 

por elas. No trabalho de dissertação intitulado por uma indagação: “Uma lésbica é uma 

mulher?”: vozes e silenciamentos (2013), de Anderson Fontes Passos Guimarães, o 

autor destaca o seu corpo e lugar de fala na pesquisa, como homem homossexual 

pesquisando a complexidade do sofrimento de mulheres lésbicas numa sociedade que 

ele classifica como sendo - heteronormativa e machista. Aponta ainda, para o quão 

laborioso e desgastante deve ser o processo de construção das identidades das mulheres 

que ele entrevistou para sua pesquisa.  

Trago aqui este trabalho, na tentativa de ilustrar que leituras diversas são 

possíveis a partir de temas semelhantes, pois o próprio corpo figura como um 

instrumento de pesquisa no campo antropológico. E se tratando de corpos distintos, 

cada trabalho será peculiar na sua forma de escrita e posicionamento político, as teorias 

que acionamos também dizem muito do resultado que se enseja alcançar. A antropóloga 

brasileira Mariza Corrêa, na introdução de seu livro Antropólogas e Antropologia 

(2012), vem questionar o que é um nome? Como se constroem pesquisas feitas por 

mulheres na antropologia, qual o alcance, conhecimento, reconhecimento, e resultados 

que esses trabalhos oferecem para nossas reflexões acadêmicas, escritas e produções 

científicas. “Isso porque o que aprendemos com nossa experiência é sempre uma parte 

de qualquer conjunto, um todo descontínuo” (CORRÊA, 2012, p. 25).    

2.2.2 De perto e de dentro
22

: A imersão no campo  

 Sempre que eu me deslocava da Zona Sul da cidade do Natal, para chegar até a 

Zona Norte, mais especificamente no bairro da Redinha, vulgo ridinha, costumava me 

ocorrer um misto de surpresas e emoções. A Zona Sul da cidade do natal é onde ficam 

dispostos pontos turísticos da cidade. Dentre os segmentos do comércio turístico 

encontram-se, restaurantes, rede de hotelaria, mercados de artesanato, e a famosa praia 

de Ponta Negra. Quando comentava com os colegas de turma, que meu campo de 

pesquisa seria na Zona Norte, a primeira pergunta era: - “você já conhece lá?” – após 

minha resposta negativa, as recomendações costumavam ser enfáticas e instrutivas: 

“Cuidado”!   

                                                           
22

 Expressão extraída do trabalho de: MAGNANI, José Guilherme Cantor et al. De perto e de dentro: 

notas para uma etnografia urbana. Revista brasileira de ciências sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002. 
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Ficava eu me perguntando, por que tantas mensagens de alerta e prevenção? Por 

que os cuidados tomados para a circulação na Zona Sul seriam diferentes daqueles para 

ir a Zona Norte da cidade?  Quais os tipos de cuidado eu deveria “tomar” para além 

daqueles, ou diferentes daqueles que habitualmente já estava me adaptando a seguir 

prescritivamente, desde a minha saída de uma cidade interiorana para a capital do 

estado, que não o meu de origem? Do mesmo modo, me ocorriam recomendações num 

certo tom de ironia também, por parte de colegas vinculados a faculdade da rede 

privada, que muito embora fossem oriundos de outro estado, assim como eu, 

introjetavam um discurso valorativo, onde nas suas respectivas escalas, (vamos supor 

aqui que existisse uma) a Zona Sul estaria em um nível superior em relação à Zona 

Norte.  

Aspectos ou formulações simplistas costumam ser acionados quando existe a 

ausência de uma pesquisa empírica mais detalhada. Nesse sentido, é comum 

elaborar(mos) „pareceres‟ de um determinado lugar, a base de um senso comum que 

estereotipa e regula complexidades por meio de reducionismos generalizado. Em outras 

palavras, estaríamos numa espécie de corrida em busca de "A Reinvenção da Sociedade 

Primitiva: Transformações de um mito” como bem sugeriu Adam Kuper (2008).    

Lembro-me perfeitamente da primeira vez que peguei o ônibus para cruzar a 

ponte, ou para ir até o “Outro lado do Rio”
23

, pois a cidade do Natal é cortada pelo rio 

Potengi, que divide a Zona Norte da Zona Sul da cidade. Assim, como nas palavras de 

(BENTES FILHO & PINHO, 2014, p. 30) é possível encontrarmos que:  

 

O caso da região sul é diferente do que aconteceu no norte. Ponta 

Negra passou a ganhar ainda mais visibilidade paisagística e turística a 

partir da década de 1980, após a crescente expansão urbana e a 

construção da via costeira, facilitando o deslocamento entre as zonas 

leste e sul. Já a região norte, separada pelo rio, manteve-se isolada do 

restante da cidade e seus moradores não mantiveram as mesmas 

interações com o centro que tinham os do sul. Neste contexto, na 

década de 1980, surgiu a Zona Administrativa Norte da cidade do 

Natal, a qual se diferenciava em muito da Zona Administrativa Sul.     

 

 

De cima da ponte, a cidade parecia se estreitar e não se dividir, embora 

aproximações nem sempre indiquem sinal de harmonia, nem tampouco homogeneidade. 
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 Expressão utilizada pelos natalenses para referenciar a porção norte da cidade, Zona Norte, separada 

pelo rio Potengi e, consequentemente separada da Zona Sul.   
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Categorias, de perto e de dentro, como complexifica antropologicamente o pesquisador 

José Guilherme Cantor Magnani (2002), nos chama à atenção para olharmos para a 

cidade nos seus aspectos micro e peculiares. Essas categorias revelam ainda, em que 

medida nos é viável problematizarmos quais são os nossos trajetos, pedaços, circuitos e 

manchas. Sendo assim, destaco aqui, a relevância e importância do simples ato de andar 

de ônibus sozinha da ZS (Zona Sul) para a ZN (Zona Norte), de uma cidade até então 

desconhecida por mim e cheia de surpresas, que me possibilitou entender um pouco 

como se organizam códigos e dinâmicas específicas citadinas. Ressalto, por ora, a 

necessidade de se entender que é preciso simplesmente se entregar a experiência 

etnográfica. 

2.2.3 (Des) encontrando o campo de pesquisa 

 

 Minha entrada no mestrado foi também o ingresso para eu dar continuidade as 

pesquisas sobre família e (homo) sexualidades femininas, iniciadas na graduação. 

Paralelo a essa entrada, passei a conceber a oportunidade de fazer uma pesquisa nos 

moldes clássicos dos trabalhos antropológicos, saindo da minha cidade, do meu estado 

de origem e da minha zona de conforto e/ou lugar comum. O mito do trabalho de 

campo, inspirado no romantismo do pesquisador como herói, estilo à lá Malinowski, 

deve ser comum entre neófitos que se encantam pela disciplina e se apaixonam à 

primeira vista. Ou, ao menos é de praxe se referir a um mito de criação de cada ciência.  

 Como já mencionei anteriormente, comecei pensando os caminhos da pesquisa 

por um viés dos estudos e pesquisas sobre maternidades, sobretudo, lésbicas (SOUZA, 

2004), (MEDEIROS, 2006), (HERNANDÉZ, 2013) e (AMORIM, 2013). Orientada por 

questões que dizem respeito à filiação biológica, adoção, e processos ligados a 

legalização das uniões civis estáveis entre pessoas do mesmo sexo (GROSSI, 2003). 

Bem como, por pesquisas que abordavam casais gays masculinos (TARNOVSKI, 

2002), sendo este último, importante autor que embasa pesquisas sobre (homo) 

conjugalidade e (homo) parentalidade no Brasil.  

Passei a notar que não era porque meu antigo projeto de pesquisa se reportava a 

investigação da categoria semântica e política “mãe” que o desenrolar da pesquisa 

devesse seguir por esse viés. Talvez eu tenha ficado amarrada a essa ideia, esquecendo 

que o mais importante era o problema de pesquisa e não o tema em si. Na verdade essa 
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ideia inicial me serviu como pano de fundo, para acessar minhas colaboradoras na 

pesquisa. A ideia era válida, afinal existem trabalhos que já problematizaram a 

maternidade lésbica, bem como foi lembrado nas pesquisas vistas no parágrafo anterior.  

O problema é que eu havia me apegado a um mote de pesquisa que estava dentro 

da minha zona de conforto, por se tratar de leituras que eu tinha alguma proximidade 

devido à realização da pesquisa da graduação. Todavia, eu não havia me perguntado se 

essa zona de conforto era de fato tão confortável assim. Até que o próprio campo foi me 

conduzindo para o que deveria ser ouvido e narrado. Nas abordagens metodológicas de 

entrevistas, eu solicitava que minhas colaboradoras, falassem um pouco sobre a 

vivência como mães e lésbicas, o assunto sobre maternidade logo era encerrado e elas 

acabavam falando mais sobre suas sexualidades, do que de suas experiências como 

mães. 

 Desta vez, me vieram alguns questionamentos, tais como: por que costumamos 

dar voz para aquilo que a princípio nem foi perguntado? Ou melhor, por que 

aproveitamos uma oportunidade de pesquisa, onde se estar com uma pessoa 

desconhecida para se abrir e narrar seus “segredos”? Será que estaria implícito aí, o fato 

de tentar denunciar algo?  Quais motivações pessoais e coletivas levaria alguém, a 

princípio, a esconder algo da família, dos amigos, do ambiente de trabalho ou estudo, e 

por outro lado contá-lo para uma jovem pesquisadora? Será que o fato de eu ser mais 

nova que minhas colaboradoras, e ser de outro estado teria alguma implicação, ao 

menos em nível metodológico, que as tivessem levado a exporem de forma íntima suas 

experiências comigo? 

Nádia Elisa Meinerz, (2011) em pesquisa realizada na cidade de Porto Alegre, 

entre os meses de agosto do ano de 2003 e setembro de 2004 entrevistou mulheres 

lésbicas em segmentos médios urbanos. Na sua pesquisa, uma das questões 

problematizadas em termos metodológicos, que merece especial atenção, por se tratar 

de um trabalho que instrumentaliza e inspira pesquisas na área, dedica-se a noção 

conceitual de alteridade, implicada na abordagem da sexualidade como objeto da 

pesquisa antropológica.  

 

Quando se trata do tema da sexualidade, entretanto, a posição 

tradicional não parece muito confortável. Isso porque as pesquisas 

sobre homossexualidade tendem a despertar tanto no grupo de 

pesquisa quanto na comunidade de pares uma suspeita em relação à 

sexualidade dos pesquisadores e às suas intenções subjetivas para com 
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a realização da pesquisa. (...) Não é novidade, nesse campo de 

pesquisa, a expectativa de que as razões do pesquisador para a 

realização do trabalho encontrem respaldo, de alguma maneira, em 

sua própria sexualidade (MEINERZ, 2011, p. 56). 

 

Nas entrevistas que realizei, costumava apresentar as intenções cientificas da 

pesquisa, não me sentia à vontade para falar sobre as justificativas pessoais num 

primeiro momento. Inicialmente, pensava que o fato de estar pesquisando 

homossexualidade feminina funcionaria como uma espécie de crachá para ser lida de 

acordo com minha orientação sexual, em campo. O que não aconteceu em todos os 

casos, a priori, notei certa discrição quando conversávamos sobre experiências de 

namoro, uma de minhas colaboradoras, na nossa primeira entrevista chegou a se 

reportar para mim dizendo: - “a gente deve ter muito cuidado antes de inserir alguém 

na nossa vida, e isso vale para todos os relacionamentos, inclusive com homens”.  Só 

depois da transcrição da entrevista que eu fui me dar conta do que minha interlocutora 

havia falado e, que ela tinha se referido a mim, quando falava sobre precaução para 

relacionamentos, “inclusive com homens”. Contudo, “é importante considerar que a 

construção de uma identificação com o grupo pesquisado ultrapassa a dimensão da 

orientação sexual, dispondo-se numa dimensão mais ampla de preferências e valores 

compartilhados” (MEINERZ, 2011, p. 57). 

 A demonstração ou simplesmente exposição das narrativas amorosas sobre 

relacionamentos afetivos com suas namoradas, foram ficando mais frequentes em 

nossos encontros, depois que comentei sobre alguns aspectos da minha vida íntima. O 

fato de eu ter tornado público vivências particulares, não foi algo planejado para mudar 

o objetivo principal da pesquisa. Todavia, em alguma medida, se sobressaiam as 

narrativas contadas quando envolviam algum desentendimento que tinham tido com a 

mãe por conta de ter levado a namorada em casa, conflitos com as próprias namoradas.  

Era como se, tornar público de alguma forma aquilo que as incomodavam, quando me 

confidenciavam suas histórias de vida, encontrasse respaldo na expectativa construída 

em torno da identidade de pesquisadora.  

Logo, o fato de compartilhar códigos que em algum grau seriam comuns entre 

pesquisadora e pesquisadas, como estar em um relacionamento sério, se revestiria de 

sentido apontando para um caminho onde o elemento revelador consistia em desabafar, 

(por ambas as partes) antes mesmo de conceder uma entrevista propriamente dita.  
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2.3 Notas do diário de campo ou como se encontrar na pesquisa  

  

Nessa sessão começo apresentando um trecho do meu diário de campo, onde 

exponho uma cena de como foi „inaugurar‟ meu universo de pesquisa. Dialogo sobre o 

modo como minhas questões e disposições sociais acerca do campo pesquisado, se 

interconectam com experiências prévias vivenciadas por mim. “Nossas lutas sobre 

significado são também nossas lutas sobre diferentes modos de ser: diferentes 

identidades. Questões de identidade estão intimamente ligadas a questões de 

experiência, subjetividade e relações sociais “ (BRAH, 2006, p. 371). Evidentemente, 

nossas pesquisas são guiadas por motivações pessoais, além das motivações acadêmicas 

e científicas. A escolha metodológica de adentrar no campo de pesquisa a partir do 

GAMI eclodia concomitantemente, ora como estratégia de pesquisa, ora de um desejo 

pessoal, de conhecer um grupo feminista voltado para mulheres lésbicas e poder 

observar de perto sua agenda, tal qual:  

 

Num sábado qualquer, exceto se não fosse o fato de eu estar morando 

num estado que não era/é o meu de origem e residindo com pessoas 

que são novas para mim. Já fazia um mês e duas semanas que eu 

estava morando em Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde 

curso a pós graduação em Antropologia Social e, pouco ou quase 

nada conhecia da cidade e/ou sobre ela. O dia estava quente, típico 

de um verão no Nordeste, acho que era esta a estação, bem, isso não 

vem ao caso agora. O fato era que eu estava ansiosa para encontrar 

com Goretti e Leninha
24

, [fundadoras do Grupo Afirmativo de 

Mulheres Independentes - GAMI]. Desde que eu havia chegado a 

Natal, até então só as conhecia virtualmente e sabia minimamente 

sobre o trabalho que desenvolviam em prol da militância lésbica na 

cidade, mais especificamente na Zona Norte da cidade, no bairro 

Redinha, vulgo ridinha. Aos finais de semana elas costumam se reunir 

na casa que Goretti mora com Leninha, sua companheira. Me 

desloquei até a parada de ônibus portando uma bolsa com caderno, 

caneta, a carteira de estudante e uma garrafa com água. Não levei 

nada para gravar o momento, pois não sabia como iria ser a 

recepção, então achei melhor não demonstrar logo de cara meu 

interesse de pesquisa, minha intenção era sentir o campo. Na parada 

[de ônibus] do via direta, shopping localizado na zona sul da cidade, 

próximo de onde resido atualmente, costuma ter um vai e vem 

constante de pessoas, chego à parada ofegante por causa do sol. Era 

por volta do meio dia e meio e eu precisava estar no GAMI às 14:00 

horas. Timidamente pergunto qual o número do ônibus que posso 

                                                           
24  Goretti Gomes, coordenadora geral; Marlene Silva de Freitas, coordenadora financeira e da Escolinha 

de Costura Industrial; Elas compreendem os usos de seus nomes próprios no trabalho como um ato de 

visibilidade lésbica e política. Inclusive seus nomes constam em outras pesquisas como (MOURA, 2008) 

(AMORIM, 2013) e (SOARES, 2017).  
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pegar para chegar até lá, como não falei ridinha tive que perguntar 

para mais de uma pessoa, e mais de uma vez até acertar. Não 

obstante, uma senhora disse “esse que vem ali, você teve sorte, mas 

cuidado que lá é perigoso”. Entrei rapidamente no ônibus, consegui 

lugar para sentar perto do cobrador, que ajudou a me certificar qual 

o ponto [parada de ônibus] eu deveria descer. O ônibus foi ficando 

lotado ao longo do trajeto de aproximadamente uma hora de viagem. 

Já eram quase duas da tarde quando desci no ponto de referência 

indicado por Leninha, na nossa conversa pelo aplicativo whatsapp. 

Como era a primeira vez que estava indo lá na Zona Norte – ZN 

como abreviam por aqui, pedi informação numa lojinha de roupas 

de praia, dei boa tarde e perguntei a vendedora se ela podia me dizer 

onde ficava o GAMI. Despercebidamente, pensava que as pessoas ali 

sabiam da atuação do grupo e, inclusive conheciam Goretti e 

Leninha, mas para a minha surpresa as duas mulheres que estavam lá 

na loja nunca tinham ouvido falar sobre o grupo, muito menos sobre 

quem participava dele. Logo a vendedora ou dona da loja, não sei ao 

certo, perguntou o que era que eu estava fazendo ali e/ou 

procurando – falei que se tratava de um grupo de mulheres e não 

quis dar mais detalhes, em um tom quase afirmativo a mulher que 

estava atrás de um balcão falou – minha filha é um grupo 

evangélico?! Eu apenas sorri e disse que não, a outra mulher, 

querendo ajudar disse: - “deve ser um grupo de dança, não?” Eu 

também falei que não e só perguntei se eu estava realmente aonde eu 

achava que estava, após obter confirmação apenas segui e como se eu 

já estivesse estado ali caminhei na rua que me levou em frente à casa 

que aconteceria a reunião (Diário de campo, 06 de maio de 2017, 

Natal-RN).  

 

Quando cheguei à casa de Goretti, e comentei com ela sobre o ocorrido que 

havia motivado minha chegada praticamente na hora em que a reunião iria começar, ela 

sorriu e disse: “Por que você não falou que era um grupo religioso mesmo? Aqui nós 

somos da religião das Sapatão”. Mesmo com a participação em tais organizações, 

muitas mulheres ainda hesitavam sobre o próprio termo e “rótulo” de feminista, uma 

vez que, dentro de um imaginário onde o patriarcado e a masculinidade ditavam as 

regras de conduta, operava a ideia de que mulheres feministas não eram e não poderiam 

ser femininas e, indo além, tais mulheres seriam “anti-homem” (HENTZ & VEIGA, 

2011). No caso do GAMI, o que as autoras Hentz e Veiga, (2011), vem chamar de 

“Contradições e Embates da Dupla Militância”, aludindo para a dinâmica de movimento 

entre feminismo e comunismo, tão pouco as importaria, pois as discussões e pautas são 

especificas do feminismo lésbico   

Durante a segunda onda do feminismo, a partir dos anos 1960, começou a surgir 

organizações feministas, nas quais mulheres se pautavam numa metodologia 

revolucionária da divulgação de suas ideias. Ainda assim, algumas hesitavam serem 
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comparadas a feministas, pois era comum que no imaginário predominantemente 

machista, operasse a ideia de que feminista não era feminina, e mais ainda, que seria 

anti homem, como assinala a autora Joana Maria Pedro, (2012).  

Sobre este enfoque de movimentos de mulheres, os grupos eram chamados por 

“grupos de consciência/reflexão”, desse modo, geralmente as mulheres marcavam 

encontros nas casas de amigas, cafés, escritórios, bares e bibliotecas, aquelas mais 

engajadas se denominavam de “liberadas”. Nesses grupos, as trocas de ideias 

costumavam abarcar a discussão da sexualidade, porém, ainda de modo específico para 

mulheres heterossexuais e as pautas giravam em torno de aborto, contracepção, (pílula), 

como sentir prazer, (gozar), mas me parece que em relação a gama de diversidade que 

existe em torno da sexualidade feminina, no sentido stricto do termo, ou mesmo, lato, a 

homossexualidade, ainda não era contemplada nesses debates. SARTI, (2001) usa o 

termo “movimento de mulheres” para se reportar aos contextos feministas dos anos 70 e 

80 e nos ajudar a pensar sobre As lições do caso brasileiro.  

A suposta popularidade que eu imaginei que o GAMI tivesse na ZN, na prática 

não foi confirmada quando pisei lá pela primeira vez. Eu havia tomado conhecimento da 

existência e atuação do grupo, quando estava escrevendo minha monografia sobre 

(homo) sexualidade feminina, durante o curso de Ciência Sociais. Eu estudava no 

interior do estado do Ceará e conhecia Goretti e Leninha, por meio da produção 

acadêmica de uma dissertação de mestrado
25

. Logo, imaginei que se informações sobre 

o grupo circulavam entre as regiões Sul e Nordeste, ele seria também conhecido pelas 

pessoas moradoras do bairro. Mesmo na academia e entre pares que estudam temas 

afins, o grupo era desconhecido. Por mais que pesquisas na área de gênero e sexualidade 

sejam produzidas para divulgarem conhecimento, e estejam sendo feitas de forma ampla 

e em grande escala, é praticamente impossível abarcar as informações que são 

veiculadas constantemente, ou acompanhar uma periodicidade vigente.   

Afirmo isso, pois em conversas com uma colega, que aqui será chamada de 

Lara, aluna do doutorado em Ciências Sociais, da UFRN, que desenvolve pesquisa na 

área de sexualidades – comentei sobre minha pesquisa em um evento acadêmico que 

estávamos participando, ela demonstrou interesse e perguntou onde ficava o grupo que 
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 AMORIM, Anna Carolina Horstmann. "Nós já somos uma família, só faltam os filhos: maternidade 

lésbica e novas tecnologias reprodutivas no Brasil." 2013. 152 f. Dissertação (Programa de Pós 

Graduação em Antropologia Social) Universidade Federal de Santa Catarina.    
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eu participava. Quando contei para ela sobre essa história da minha surpresa ao notar 

que o grupo era desconhecido no bairro de sua atuação, foi a vez dela se surpreender, 

pois minha colega desde que nasceu mora no mesmo bairro onde fica o GAMI, e até 

então não tinha escutado nada sobre ele. Lara até chegou a me questionar, num tom 

jocoso, se eu não estava me confundindo ou enganada com a informação, brincou ainda, 

com o fato de que mulheres Independentes o grupo tratava – pois, ela – como 

pesquisadora da pós-graduação, se auto declara uma mulher independente e por que não 

conhecia ou fazia parte do grupo, uma vez que, o mesmo se localizava no seu bairro de 

origem? Essas histórias, servem, antes de mais nada, para mostrarmos o quanto 

mulheres lésbicas são “invisibilizadas” na sociedade e, mais ainda, para pensarmos o 

quanto suas existências, experiências e vivências ainda estão muito restritas, seja a 

interesses particulares de pesquisas ou, as suas próprias lutas diárias.  

  Ao longo desse trabalho, apresentarei histórias de vida, de mulheres que 

confinaram suas experiências sexuais, as convenções sociais e culturais baseadas numa 

norma heterossexual. Veremos, portanto, narrativas de mulheres que casaram com 

homens, tiveram filhos, conheceram a militância, realizaram o movimento de saída da 

casa dos seus familiares, e depois retornaram, ou daquelas que também não precisaram 

sair da casa das suas mães. Conheceremos a seguir, na próxima sessão, um pouco da 

história de cada uma das colaboradoras desta pesquisa, e as nuances que possibilitaram 

suas biografias ganharem forma, tom, cor, e sentido nessa dissertação.    

 

2.4 Trajetórias e Cruzamentos Políticos  

 

 Nesta sessão irei abordar de modo mais preciso como estabeleci os primeiros 

contatos para a pesquisa, destacando as aproximações, estratégias de interação e de 

como manter o contato no campo, inclusive favorecendo amizades, para além da 

pesquisa. Neste trabalho, todos os nomes próprios são fictícios, com exceção dos nomes 

das coordenadoras do GAMI que por meio da atuação há 15 anos no grupo, já se 

tornaram figuras públicas e não é primeira vez que autorizam seus nomes para pesquisas 

acadêmicas. Apresentarei a seguir as biografias pessoais de cada colaboradora do meu 

trabalho, elencando suas trajetórias como lésbicas, estudantes, filhas, mães e militantes. 

Paralelo aos papeis sociais pertinentes à esfera particular, mostrarei na sequência, como 
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narrativas singulares dialogam com um contexto plural do qual fazem parte, seja no 

ambiente de estudos, movimentos sociais (LGBT), no ambiente de trabalho e família.    

2.4.1 GAMI: Tecendo redes e relações  

 Dois meses após minha chegada e instalação em Natal-RN, recebi o convite de 

uma amiga que cursava doutorado em Antropologia Social, para organizarmos uma 

mesa e apresentarmos os resultados de nossas pesquisas. O tema era sobre (homo) 

sexualidades femininas e emoções, o que eu não contava era que uma de minhas 

colaboradoras da pesquisa, que eu só fui conhecer depois, estivesse ali me assistindo. O 

evento tinha sido divulgado praticamente na mesma semana em que ocorreu a exposição 

da mesa, não contávamos com uma participação tão expressiva como foi o resultado 

daquela apresentação inaugural.  

No dia seguinte eu fui conhecer o grupo que eu iria acessar para entrada na 

realização do meu trabalho de campo (como já foi mencionado na seção anterior). 

Comecei a pesquisar na internet mais informações sobre o grupo e por meio de um 

amigo cuja relação ocorria pelo facebook, consegui o contato pessoal de Goretti, que é a 

idealizadora e realizadora das atividades do grupo, junto com Leninha, sua 

companheira. Sem me dar conta de que o campo não se tratava de um espaço físico em 

si, mas das conexões e interações que construímos em volta dele, compreendo hoje, 

como bem aponta (MARCUS; CUSHMAN, 1982) que eu já estava fazendo “campo” 

antes mesmo de perceber. Ao chegar à casa de Goretti, me apresentei como estudante do 

mestrado em Antropologia Social da UFRN. Ela já esperava pela minha visita, pois 

havíamos conversado pelo whatsapp
26

, onde já havíamos tido um contato prévio, 

momento em que me „autoconvidei‟ para reunião que iria acontecer naquela tarde de 

sábado.  

Goretti disse que costumava receber estudantes da (UF)
27

 universidade federal, 

geralmente dos cursos de Serviço Social e Ciências Sociais, para participar das reuniões 

e até mesmo fazer trabalhos, como o que eu disse para ela que iria fazer. Desejou-me 

boas vindas, que eu ficasse a vontade, e me apresentou para Leninha. Em seguida, 

Goretti continuou com as apresentações conforme iam chegando mais participantes para 

a reunião, onde a pauta seria para escolher uma representante e enviar para a caminhada 
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 Aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas de voz para aparelhos celulares.  

27
 Comumente, em Natal as pessoas se referem à Universidade Federal pala abreviação – UF.  
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nacional da Liga Brasileira de Lésbicas – LBL
28

. Quando me foi solicitado, dessa vez 

por Leninha, para que eu falasse um pouco sobre meu interesse de estar ali, me 

apresentei novamente, dessa vez, mais tímida ainda, por contar com mais pessoas novas 

me ouvindo, de repente Sandra virou-se e falou: - “lembro de você, não era a menina 

que estava na mesa ontem na UFRN?”  

Eu não conseguia me recordar do rosto dela. Além de ser nova na instituição, o 

auditório onde ocorreu a “mesa” citada, contou com aproximadamente trinta inscritos, 

isso sem contar com o fluxo de algumas pessoas que transitavam entrando e saindo do 

espaço da sala durante a apresentação. Sendo assim, apenas confirmei que era eu e ela 

rapidamente me disse que topava contribuir com o meu trabalho.  

 Sandra diz que, embora soubesse que desde a adolescência sentia atração sexual 

por pessoas do mesmo sexo, foi depois dos vinte anos de idade que se relacionou pela 

primeira vez com outra mulher. Quando eu a conheci, ela tinha terminado há pouco 

tempo seu primeiro relacionamento. Na época, Sandra aparentava um semblante triste 

devido ao recente rompimento da relação. Contou-me que ainda gostava da Ex. 

namorada e o término aconteceu pela impossibilidade de acompanha-la aos Estados 

Unidos, alegando que o motivo devia-se a criação de seus dois filhos. Sandra teve seu 

primeiro filho aos 17 anos, quando ainda era estudante do Ensino Médio. Embora não 

fosse casada ela classifica esse relacionamento que teve com o pai do Pedro, hoje com 

dez anos de idade, como uma relação estável. Já o seu segundo filho, ela disse ter 

engravidado de outro namorado, mas não tinham uma relação estável, embora tenha 

ressaltado nas nossas conversas, que os pais dos seus dois filhos são presentes na 

criação dos meninos. Recentemente, ela conheceu outra pessoa. Está namorando com 

uma moça mais jovem, originária da região do Seridó, interior do estado.   

2.4.2 “Vestir-se” no campo: Um convite inesperado  

Fazem dois anos que conheci Maria, por meio de Sandra, que nas palavras dela 

“achou minha pesquisa massa” e ia conversar com sua amiga para que ela também 

pudesse contribuir para o meu trabalho de dissertação. Nosso primeiro contato foi 

                                                           
28

 A caminhada aconteceu no dia 17 de Junho de 2017, na cidade de São Paulo. Contou com um público 

de mil pessoas segundo dados do Brasil de Fato. Veículo de informação, ou melhor, um jornal semanal 

político brasileiro lançado durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, em 25 de janeiro de 2003, 

por movimentos populares como o MST, a Via Campesina, a Consulta Popular e as Comissões Pastorais 

sociais.  
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estabelecido via whatssap. Sandra foi a mediadora nessa apresentação virtual, falando 

de mim para Maria e sobre meu interesse de pesquisa, em seguida me encaminhou o 

contato dela para que pudéssemos nos falar. Adicionei o contato pessoal de Maria, me 

apresentei virtualmente, trocamos poucas palavras e agendei uma visita à sua casa.  

Maria estava com 27 anos, no período em que a conheci, ela é branca, magra, se 

considera classe média de Natal, tem tatuagens nas pernas e braços, quando a visitei 

pela primeira vez, ela morava junto com seu filho, Caio, que no período da minha visita 

estava com quatro anos de idade.    

  Na sala da casa de Maria, havia uma estante com livros, umas três prateleiras 

completas. Naquele instante eu me dividia entre a neófita pesquisadora, que apoiada na 

parede olhava de relance para os livros, tentando identificar no ofuscamento da minha 

miopia, os títulos de algumas das obras que lá estavam. Por outro lado, voltava meu 

olhar para a cozinha apertada e cheia de caixas com utensílios domésticos, que Maria 

disse estarem lá jogadas devido à mudança que acontecera há poucos dias. Enquanto eu 

era bombardeada com perguntas que questionavam minha “suposta” presença de 

pesquisadora em antropologia, tentava interagir perguntando quais eram os ingredientes 

que ela usava para compor o recheio da tapioca. Quando eu conheci Maria, há 

aproximadamente dois anos atrás, ela levava uma vida vegana a base de muitos grãos, 

frutas, legumes, verduras, e me contou que só usava o fogão para fazer tapioca e 

esquentar leite para Caio. Ela usou uns ingredientes dos quais não me recordo o nome, 

seja devido ao nervosismo que estava no momento, ou muito provavelmente porque eu 

não tenha o costume ou hábito de levar o mesmo estilo de vida que ela.    

Quando Maria terminou de preparar a tapioca, as frutas já haviam sido trituradas 

no liquidificador e se transformado em suco. Apenas nos movimentamos em direção à 

mesa que ficava na sala ao lado, ou melhor, a nossa frente, ao lado da estante repleta de 

obras literárias, que agora eu via de perto, então nos acomodamos para comer. Maria 

teve a gentileza de preparar uma porção de sua receita para eu provar – Caio, 

permanecia no chão, empurrando um carrinho e passeando da sala para o quarto.  

Conversamos um pouco sobre o que ela pensava a respeito de te ter adotado uma 

vida vegana e assim mudar toda a sua rotina e da vida do seu filho também. Ela me 

falou que inicialmente, a família dela não concordou com essa “dieta” e que poderia 

fazer mal para ela, e também para Caio. Porém, em nossas conversas a decisão parecia 

apontar não para uma dieta como sua mãe enxergou a priori, (e eu também) mas, 
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outrora como uma filosofia de vida que ela estava muito consciente de ter tomado. Ou 

como, mais alguma coisa que “a filha tinha inventado” para confrontar sua mãe.  

Não pude conter meus olhos curiosos na estante, chegando mais perto vi que ela 

tinha livros de Sociologia de autores como Pierre Bourdieu, Zigmund Baumam, entre 

outros nomes das Ciências Sociais. Foi quando ela me disse que havia iniciado o curso, 

mas por causa do nascimento de Caio “tinha dado um tempo” para cuidar do menino.  

Isso denota de alguma forma as posições sociais e de classe que ocupamos na sociedade 

– ela percebeu que eu havia ficado deslumbrada com os livros e me perguntou se eu lia 

em inglês. Senti aquela pergunta como uma espécie de teste, talvez por me sentir 

desconfortável com uma pessoa desconhecida até então.  

Naquela ocasião, eu ainda não havia entendido a força que as pesquisas exigem 

para nossas posturas pessoais em posicionamentos coletivos, por exemplo, como 

naquele momento reivindicado por Maria. Passei a me questionar, se um dos meus 

objetivos na pesquisa seria compreender o silenciamento permeado em torno das 

relações lésbicas. Qual seria o impacto de preservar o nome de minhas informantes, se 

era visibilidade que eu buscava com o trabalho? Quais são as questões éticas ou morais 

que deveria tratar? Longe de tentar responder essas questões, proponho uma discussão 

que possa me ajudar a pensar e ajudar também aos leitores e leitoras desse texto, a 

encontrarmos uma maneira de entender quais são as implicações metodológicas que 

embasam questões como essas.    

Se nesta seção conseguimos perceber a aproximação com o campo de pesquisa 

de um modo mais introspectivo e por assim dizer pessoal, centrado numa cena que se 

passou num contexto residencial. Na próxima seção trago um contexto onde o ambiente 

de interação perpassa espaços públicos, como shopping e cinema. O que almejo mostrar 

é como o movimento de desenvoltura em campo vai assumindo uma dinâmica que 

dialoga com as rotinas das próprias entrevistadas. Ao mesmo tempo em que não impus 

nenhum tratado de pesquisa, é válido ressaltar igualmente que aconteceram 

negociações, uma vez que, também não pude atender a todas as chamadas, nos 

momentos em que fui solicitada.  

2.4.3 Dos eventos acadêmicos para o cotidiano  

 Conheci Joana logo nas primeiras semanas de aula do mestrado, em um evento 

acadêmico realizado pelo departamento de Antropologia Social da UFRN. Como já foi 
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mencionado na introdução deste texto. Quando eu a conheci, ela estava morando com 

sua filha, Sofia, atualmente com 13 anos de idade. O apartamento que Joana residia, fica 

localizado num condomínio próximo ao shopping Midway Mall. O imóvel é de sua 

irmã, por parte de pai, que mora em outra cidade do estado. Sua irmã, é também lésbica 

e permitiu que Joana passasse a morar no apartamento, depois de ter “ se assumido” e a 

convivência em casa com sua mãe ter ficado tensa.  

Nesse aspecto, cada contexto requer uma análise particular daquela linguagem 

específica que o integra e confere sentido ao vivido. É preciso estarmos atentos/as para 

os detalhes que estão contidos nas entrelinhas e interstícios, dos relatos de nossos/as 

interlocutores/as. Atualmente, Joana e Sofia, (sua filha) residem em um bairro da Zona 

Norte da cidade, tendo retornado a casa de sua mãe, onde mora também seu padrasto. 

Joana está em um relacionamento há dois anos e nove meses, entre constantes idas e 

vindas.  Ela já chegou a morar com sua namorada, por um período de seis meses, porém 

devido os planos de sua companheira de ir morar fora do país, as duas acharam melhor 

“se separarem”, embora nas palavras dela, o namoro ainda continue.  

Eu perguntei para Joana, se ela não fazia planos de acompanhar a namorada 

nesse projeto de ir morar fora do país. Apesar da resposta ter sido positiva, ela me disse 

que a mudança para residir em outro país não era possível por causa de sua filha, e que 

essa decisão motivou frequentes discussões entre o casal. Para Joana, sua filha estava 

em primeiro lugar e para sua namorada eram os planos e projetos pessoais. Embora os 

seus relatos apontassem para curtos circuitos entre o alinhamento dos planos individuais 

das duas, Joana se dizia sempre no status de relacionamento sério. Ela costumava 

brincar comigo ao se reportar a mim como sendo Sapatilha
29

, quando eu fazia perguntas 

tentando entender a complexidade do seu relacionamento amoroso.     

Nas palavras dela, eu seria uma lésbica iniciante, jovem, com pouca experiência
 
 

logo, não seria Sapatão, que é um termo usado para designar mulheres com mais 

experiência em investidas sexuais e amorosas, com outras mulheres. Em outros 

momentos, ela já chegou a me chamar de Sapateen, que de acordo com expressões 

usadas nos lugares onde circulam ou se encontram mulheres lésbicas, lugares esses 
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 O termo Sapatilha, segundo Joana indicaria não apenas a idade, no meu caso, 24 anos, no momento da 

pesquisa, mas também a aparência caracterizada e lida socialmente como feminina, em outros momentos 

também fui chamada de Sapateen, (sapa=sapatão e teen=do inglês que significa adolescente).  
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denominados pela palavra brejo
30

, o termo seria indicado para referir-se a uma Sapa 

Sapatão jovem.  

Apesar dela estar com 33 anos de idade, se refere a si mesma como sendo 

Sapatosa uma junção de sapatão – termo para se referir a lésbicas, que já foi usado em 

determinado contexto e período histórico num sentido pejorativo e jocoso. Porém, hoje 

através dos movimentos sociais LGBT, ganhou uma nova conotação, ou ressignificação 

e passa a ser usado como um adjetivo – já o termo idosa seria usado para sinalizar uma 

pessoa experiente, ou velha, nas suas palavras. Claro que tudo isso não passa de 

brincadeiras para Joana, que chega até mesmo a dizer que esse vocabulário foi 

inventado por ela. Um ponto que gostaria de chamar atenção é que sendo invenção ou 

não, essa brincadeira, acaba funcionando como um rito de iniciação na pesquisa, por 

parte dessa minha colaboradora. Onde encontro aí o momento em que sou incorporada a 

pesquisa, não mais como a menina da UFRN, mas agora com uma identidade própria.   

 Em Nádia Meinerz, (2011), as mulheres que ela pesquisou na cidade de Porto 

Alegre, entre 2003 e 2004 a incorporaram na pesquisa pela nome de enrustida, pois para 

seu grupo pesquisado a condição de pesquisadora era insuficiente como justificativa 

para realização da pesquisa. “A definição normalmente vinha acompanhada da tentativa 

por parte delas de me iniciar em alguns códigos compartilhados pelo grupo” (2011:58). 

Érica Renata de Souza (2004), mostra como suas colaboradoras de pesquisa no Canadá, 

assumiram uma postura de rejeição para ouvi-la, por ela não ter se apresentado como 

lésbica. Posteriormente, mesmo se apresentando como bissexual, Souza relata as 

inúmeras dificuldade de ser acolhida pela suas colaboradoras Canadenses.  

Jimena de Garay Hernández, (2013), ao realizar pesquisa com filhas de lésbicas 

na cidade do Rio de Janeiro, também narra os processos de incursão e imersão em 

campo, marcados por intensas negociações ao ser questionada sobre seu interesse de 

pesquisa. Sobretudo, pela autora ter formação em Psicologia, as suas sujeitas de 

pesquisa a questionavam o tempo todo sobre o “interesse” de ouvi-las. A autora conta 

que percebeu também um “interesse e uma empatia muito grande a respeito da minha 
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  Conforme o dicionário Aurélio – Brejo é um substantivo masculino. Seu significado é associado a 

terreno geralmente fértil, onde os rios se conservam mais ou menos permanentes. Outro correspondente 

para a palavra é Pântano, onde é possível encontrar girinos e sapos. Comumente, mulheres lésbicas são 

chamadas de sapatões ou sapas, logo a reunião ou encontro de várias lésbicas, vulgo Sapas, caracterizaria 

um brejo. Lembro-me que, logo quando cheguei em Natal uma de minhas colaboradoras da pesquisa, 

falou que se eu quisesse sair para algum lugar para socializar era só ir no Donana [pub e boate que fica 

situada na Zona Sul] que lá seria um dos brejos da cidade.  
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vida familiar e amorosa, já que, por exemplo, muitas delas ficavam muito curiosas com 

o fato de eu ter um relacionamento à distância” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 39). No meu 

caso, o fato de estar namorando durante a pesquisa era equivalente a estar “casada”, isso 

dentro do universo das trocas afetivas e jogos de sedução no universo da paquera 

lésbica. Fator que provavelmente estreitou a afinidade na minha relação com as minhas 

interlocutoras da pesquisa e nos colocou numa posição amigável e profissional.  

Para além dos encontros mais formais, nos momentos em que „oficialmente‟ 

estava fazendo pesquisa, encontrei com Joana em eventos acadêmicos tanto na UFRN, 

como em Salvador, no Seminário Internacional sobre Sexualidades
31

. Fomos uma vez 

ao cinema também com a filha dela, na ocasião em evidência, assistimos o filme da 

Mulher Maravilha
32

. Para mim, esse momento em especial foi de grande importância, 

pois o filme trazia uma mulher como protagonista, símbolo de força, coragem, luta, que 

guardada as críticas as devidas proporções, é possível analisar o momento específico em 

que desejo chamar atenção. No início do filme, a personagem principal aparece 

caracterizada por uma criança, enquanto menina é mostrada um breve aparte da sua 

origem, história do seu povo, reino e que ela não nasceu predestinada a ser o que se 

tornara logo adiante – a Mulher Maravilha. Olhos atentos ao telão, temperatura amena, 

ambientada por equipamento de ar condicionado, alguns barulhos, porém baixos, sala 

escura, é esperada a cena em que a menina cresce e logo se torna a tão esperada Mulher 

Maravilha – do lado direito, sou surpreendida por uma frase eufórica de Joana: - “Aí 

minha nossa senhora das Sapa Virgem” eu apenas dei risada, e continuamos com olhos 

atentos no telão, agora mais do que antes.   

Ao longo de mais de um ano de percurso metodológico, tenho acompanhado ao 

máximo possível minhas colaboradoras na pesquisa, tanto no meio virtual, através das 

                                                           
31

 O evento em questão foi realizado nos dias 06 a 08 de setembro de 2017 na cidade de Salvador. O V 

Enlaçando Sexualidades, estava comemorando 10 anos de existência. A edição contou com o tema 

produção e gestão do conhecimento sobre sexualidades e relações de gênero. Além do viés de discussão 

teórica o evento foi fortemente embasado em debates políticos, voltado para militância e ativismo sexual.   

32
 Lançado e exibido nos cinemas durante o mês de Junho de 2017. O filme conta a história de uma das 

integrantes das Amazonas, de acordo com a mitologia Grega, (nação de Mulheres Guerreiras). A 

personagem principal, treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da 

paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se 

acidenta e cai em uma praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando 

pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as 

lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra. No filme, Diana é 

interpretada pela a atriz e modelo Israelense Gal Gadot.    
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redes sociais, como de modo presencial, sendo assim considero de fato estar fazendo o 

campo da pesquisa em todas estas plataformas, sejam elas presenciais ou virtuais. Na 

pesquisa em Antropologia, trocas simbólicas são realizadas entre “nativos” e 

antropólogos. Bronislaw Malinowski, por exemplo, oferecia tabaco para os 

Trobriandeses, Anthony Seeger, em sua etnografia com os Suyás, do estado do Mato 

Grosso, descreve em seu trabalho que costumava levar artigos para presentear os índios 

e também Villa Boas, um importante mediador em sua pesquisa. Foote White, no seu 

anexo do livro, Sociedade de Esquina, relata que mantinha uma relação de troca com a 

família Italiana que o hospedou, e também com Doc, seu informante chave. Esses são 

apenas alguns exemplos possíveis de trocas entre pesquisador e pesquisados, entre 

tantos trabalhos possíveis da Antropologia, tanto clássicos como contemporâneos, que 

abordam as estratégias de manutenção em campo, antes de pensar exclusivamente na 

pesquisa, trata-se de uma relação de amizade também. 

Pensando sobre essas trocas nas monografias clássicas da Antropologia, comecei 

a compreender que as caronas, almoços, ida ao cinema, livro que recebi convites para 

conhecer as mães de duas dessas mulheres pesquisadas, os filhos/as, companhia em 

eventos acadêmicos e passeios pela cidade – uma vez que eu era turista, funcionava 

como “artigos” de troca recebidos em campo. Em contra partida, oferecia doce caseiro 

feito por minha mãe, quando eu voltava das férias e trazia de casa esses produtos, e 

também ofereci a escuta em momentos “fora” da pesquisa, onde conversamos como 

amigas. Situações extra pesquisa, que não necessariamente constarão na escrita desse 

trabalho de modo ipsis litteris, mas certamente foram de fundamental relevância na 

análise de alguns dados, e composição do texto de um modo geral.   

2.4.4 Da capital ao interior: Estreitando laços  

Conheci Mara, através de sua irmã por parte de pai – Joana, (que também é 

colaboradora no meu trabalho). Joana foi a primeira colaboradora para a minha pesquisa 

que conheci em Natal. Ela havia participado do evento já mencionado anteriormente, 

onde me apresentei no grupo de pesquisa do programa que estudo e apresentei meu 

projeto. Após ter sido adicionada no facebook por ela, Joana me disse que sabia de 

alguém que poderia contribuir para minha pesquisa. Se referindo a irmã e a sua cunhada 

– Pâmela.  
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Conversamos pela rede social (virtual) – ela me contou sobre sua irmã, que mora 

na cidade de Mossoró, falou de forma objetiva sobre a história das duas e, em seguida, 

disse – “conheço outra pessoa que pode participar também, que no caso sou eu”.  

Quando conheci Joana, ela morava com Sofia no apartamento de Mara, sua irmã. 

Desde que havia se “assumido” lésbica, saiu da casa de sua mãe devido conflitos 

relacionados a sua lesbianidade. Sofia costumava passar períodos morando com a avó 

materna – e outros períodos em que morava com a mãe – Joana ressaltou que sua filha 

acolheu muito bem sua orientação sexual, apesar de morar com sua mãe no momento 

em que conversou com a garota. Quando Mara vem para a capital com Pâmela, e 

Miguel – filho adotivo das duas, Joana vai para a casa da namorada e Sofia vai para a 

casa da avó materna. Após transcorridos um ano de meio de pesquisa, Joana voltou para 

a casa de sua mãe, devido questões pessoais e financeiras.   

Era por volta do meio dia de um domingo, quando Joana me mandou mensagem, 

dizendo que iria me buscar em casa para eu conhecer e entrevistar sua irmã e a cunhada. 

Nesse período, faziam dois meses que eu havia me mudado para Natal, não conhecia 

direito a cidade. O apartamento que Joana morava com Sofia, era usado nos feriados por 

Mara e Pâmela, quando estas vinham do interior para passear.  O imóvel localiza-se 

numa rua próximo a um shopping considerado o maior da cidade. Quando estávamos 

chegando à residência dela, Joana até brincou comigo, falando “quando eu digo ondo 

moro o povo pensa que eu sou rica, mas é tudo da minha irmã”. Entramos no 

condomínio, tomamos o elevador que dava acesso ao apartamento. Não lembro mais o 

andar que o apartamento se encontra, mas lembro que da janela da varanda, Joana me 

mostrou boa parte da cidade e a ponte Newton Navarro – que divide a porção de terra da 

Zona Norte e Zona Sul da cidade. Ela fez questão de me mostrar o shopping Midway 

Mall e outros estabelecimentos comerciais que ficavam no entorno da rua.  

Quando entrei vi logo Miguel sentado no chão, pintando uma revista. Joana me 

apresentou para Mara e Pâmela, que estavam colocando a mesa para o almoço. Em 

seguida me apresentou para Sofia, sua filha, e Clara, sobrinha de Joana. Eu me 

acomodei no sofá ao lado de Clara, enquanto observava Miguel colorindo sua revista. 

Joana voltou do quarto e me convidou para almoçar com elas. Terminado o almoço eu 

conversei com Pâmela e Mara sobre meu projeto de pesquisa, que prontamente 

aceitaram colaborar.  
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Entrevistei as duas no quarto do apartamento que elas dormem quando estão em 

Natal. Segundo Pâmela, lá seria melhor para eu gravar a entrevista para não sermos 

interrompidas com o barulho das crianças. O apartamento possui dois quartos, sala 

conjugada, com a cozinha, mobília decorada por moveis planejados, varanda e dois 

banheiros.   

Mara estava com 42 anos quando a entrevistei, é filha do primeiro 

relacionamento que o pai de Joana teve. Ela nasceu em Natal e mudou-se para a cidade 

de Mossoró no ano de 2006, em virtude de aprovação no concurso para professora 

efetiva do curso de Comunicação Social, da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte – UERN. Mara é filha única por parte de mãe, com quem convive na cidade de 

Mossoró, junto com sua companheira Pâmela e o filho Miguel.  

Pâmela estava com 39 anos, na época da entrevista, nasceu na cidade de Caicó 

região Seridoense do estado, e veio para Natal quando tinha por volta dos oito anos de 

idade. Conheceu Mara, no ano de 2003, na instituição onde cursavam Comunicação 

Social. As duas estão juntas há mais de quatorze anos. Em 2007, Pâmela também foi 

aprovada para uma vaga no departamento de Comunicação Social, onde sua namorada 

já trabalhava há um ano. Sendo assim, Pâmela foi morar com Mara e a mãe dela.   

Apesar de morarem juntas desde o ano de 2007, e se conhecerem desde 2003, 

Mara relatou que sua mãe ficou surpresa, quando ela disse que Pâmela era sua 

companheira.  

O episódio aconteceu quando Mara disse que iria receber a visita de um 

profissional do conselho tutelar, para conversar com elas sobre a criação de Miguel. 

Mara, contou que um dia à noite, disse: “mãe, como a senhora já sabe eu e Pâmela 

adotamos Miguel, e amanhã vem uma mulher do conselho tutelar aqui para conversar 

com a gente”. Ela contou que sua mãe, virou-se assustada e perguntou se elas viviam 

juntas. Nas palavras de Mara – “mãe e a senhora não já sabe, a gente dorme juntas, vive 

juntas direto, e adotamos um filho”. Ao que como resposta, Mara obteve o silêncio da 

mãe, que a partir de então passou a agir como de costume, como se ela nunca tivesse 

mencionado o assunto da conjugalidade com sua companheira. Nesse contexto, existe o 

interstício entre aquilo que é visto e o que é falado. Parece que aquilo que a princípio 

estaria claro para Mara, como visibilização do relacionamento das duas, pelo fato de 

dormirem no mesmo quarto, precisava ser confirmado através de palavras para a sua 
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mãe. Que inadvertidamente se surpreendeu ao hesitar o que a filha tinha dito sobre sua 

condição conjugal.  

Miguel, estava com três anos de idade quando o conheci, é sobrinho de Pâmela. 

Foi adotado legalmente pelas duas, quando a mãe biológica do menino separou-se do 

irmão de Pâmela e deixou Miguel para o pai criar. Pâmela, contou que o irmão sabia do 

desejo dela de ser mãe e que sabe também de sua relação com Mara. Elas me contaram 

que não tiveram problemas familiares em relação a adoção do garoto.  

Mara me contou que sempre soube que era lésbica, e que já chegou a ficar com 

homem, quando era mais nova, mas para ela foi coisa boba que era só porque as outras 

meninas da idade dela (entre 14 e 16 anos) ficavam e ela ficou também. Disse que 

quando Joana, sua irmã falou que era lésbica, ela não acreditou, não esperava, porque a 

irmã tinha sido casada durante cinco anos com um homem e tinham tido uma filha.  

Mara, apontando para Pâmela, diz: - “essa daí já ficou com homens”. Pâmela 

ficou sem jeito na hora, retrucou “quem nunca ficou?”. Ela contou que no tempo que era 

adolescente não era como hoje, onde as pessoas são mais livres, que não têm tanto 

medo. Confidenciou-me que ficou com poucos homens, mas não disse quantos, na fase 

da adolescência para a vida adulta. Nas palavras dela – “não posso dizer que namorei, 

porque foram coisas bestas de festa e tal, namorar mesmo não”.  

 É interessante perceber que nas falas de Pâmela e Mara, ambas são atravessadas 

por deslocamentos e temporalidades diferentes. Mara e sua companheira são 

profissionais formadas e bem sucedidas em suas carreiras. Logo, não é qualquer corpo 

que fala. O corpo que narra essas histórias é um corpo em circulação, um corpo 

transformado por tais trânsitos e pelas múltiplas conexões que tiveram com diferentes 

pessoas, em diferentes lugares. A relação „indivíduo – família‟ não pode ser pensada da 

mesma forma em todo lugar, pois a noção de família, bem como a própria noção de 

indivíduo, varia conforme a categoria social com a qual estamos lidando (FONSECA, 

2005).   

Quando a mãe de Mara se surpreende ao ouvir da filha que esta possui um 

vínculo com Pâmela, que ultrapassa a fronteira do que estava sendo mostrado, é como 

se estruturas de silêncio fossem modificadas nessa relação – progenitora e progênita. A 

visita de um/a profissional do conselho tutelar, fez com que a mãe de Mara se 

silenciasse e depois voltasse a agir como se nada tivesse sido dito. As formas pelas 

quais minhas colaboradoras se construíram enquanto mulheres e enquanto casal, parece 
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apontar para contextos onde fossem, literalmente, impensáveis e indizíveis como 

lésbicas. Poderíamos, a respeito do tema do silêncio, evocar aqui uma afirmação de 

Lessa (2003, p.5) “O silenciamento das vozes sociais não é o simples apagamento dos 

seus personagens, mas o silêncio marca uma exigência abjeta, indesejável, por isso 

quando se proíbem outras palavras de circularem proíbem-se juntas a elas outros 

sentidos”. 

O silêncio sobre a sexualidade marca as trajetórias das mulheres dessa pesquisa 

ao longo de suas juventudes. Não só nos casos de Mara e Pâmela, que apresentei por 

último, mas das cinco histórias que foram contadas até aqui. Neste sentido, a 

visibilidade do vínculo conjugal de minhas colaboradoras é – ele próprio – político, pois 

produz efeitos transformadores – mesmo que mínimos – sobre a visão de mundo que 

elas partilham. A adoção de Miguel, a escolha por criar Caio sozinha, as negociações de 

Sandra com os pais de seus filhos, para poder participar dos espaços de militância – e a 

criação de Sofia partilhada entre a casa da mãe e a casa da namorada de Joana, são 

materializações de suas existências lesbianas. Mas que só se configura enquanto 

materialização a partir de códigos, que possuem significado dentro de um escopo 

próprio.    

No próximo capítulo, observaremos como as negociações com a família de 

origem ao executar o movimento de deslocamento, entre o que se pode entender por 

entrada e saída no “armário” (SEDWICK, 2007) está permeada por coalisões e acordos. 

Especialmente nesse capítulo, apresentarei como a constituição de uma (homo) 

sexualidade foi articulada junto com as lutas por (re)conhecimento social. A dimensão 

do segredo notadamente acionada por essas mulheres, nos fará compreender em que 

medida é possível vivenciar a lesbianidade como um jogo entre ocultar e revelar suas 

experiências sexuais contra hegemônicas.  
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CAPÍTULO 3 

DO “ARMÁRIO” ÀS LUTAS POR (RE)CONHECIMENTO: DESVIOS, 

FOFOCAS E SEGREDOS DAS VIVÊNCIAS LÉSBICAS EM CAMADAS 

MÉDIAS DO NATAL –RN         

     

Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. 

Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer balance, 

de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria 

sido? Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas 

coisas em tempos, tudo miúdo recruzado. Riobaldo por Guimarães 

Rosa.    

 

O presente capítulo é um convite aos leitores e leitoras desta dissertação para 

conhecermos um pouco mais de perto, as vivências das colaboradoras desta pesquisa.  

Veremos que suas experiências de vida conectadas com valores sociais e culturais estão 

relacionadas com acontecimentos ligados a sua expressão sexual, e observaremos 

também em que aspecto seus segredos revelados por meio de fofocas marcam suas lutas 

por (re)conhecimento. Procuraremos compreender de que modo são formuladas 

elaborações de estratégias pessoais e coletivas, para conviver com as tensões impostas 

por uma democracia heterormativa (AMAT y MIRAVET, 2018) onde, via de regra, 

pessoas heterossexuais possuem mais direitos a privilégios do que pessoas não 

heterossexuais.    

Sendo assim, argumento como a construção de uma identidade lésbica passa 

pelo crivo da invisibilidade à dizibilidade (QUEIROZ, 1988) agregando sentido aquilo 

que merece ser mostrado e aquilo que merece ser dito. Veremos a partir de 

determinados eventos pontuais, narrados pelas próprias sujeitas dessa pesquisa, que é 

entre o que se diz e o que se vê, que expressar a orientação sexual em alguns contextos 

pode ser valorativo para minhas interlocutoras. Mas, que o mesmo se configura de outra 

maneira, para outras pessoas, que não compactuam dos mesmos códigos da esfera de 

homossociabilidades (ALONGE, 2012) em que elas estão inseridas.   

Para a discussão sobre segredo utilizo o conceito Simmeliano, dos estudos 

sociológicos urbanos, onde procuro tratar as histórias de vida apresentadas a seguir, por 

uma chave de mediação entre sigilo e confissão. Desse modo, procuro trazer a tona 

diálogos com parte [d] “Os estudos sociológicos do segredo [que] se inauguram com os 

pressupostos e os estudos de Georg Simmel e se estendem no âmbito teórico e na 
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pesquisa disciplinar. Tanto na sua vertente sociológica como na antropológica” 

(MALDONADO, 2011, p. 97). 

3.1 O “armário” no trabalho: Como lidar com o dentro/fora nesse contexto?  

 

A autora Eve Kosofsky Sedgwick, (2007) em seu artigo A epistemologia do 

armário, apresenta o armário como categoria semântica e epistêmica, para investigar o 

movimento de ocultação versus revelação da identidade sexual. Para ilustrar bem essa 

oposição binominal que a autora denomina de par, ou pares, quando aciona outras 

categorias como público/privado, inocência/iniciação, natural/artificial, 

mesmo/diferente, saúde/doença entre outros, é possível falarmos também em outro par 

analítico – entrada e saída. Porém, cabe uma ressalva para este último par, a entrada e 

saída, não funcionam aqui como oposição, mas como complementação na dinâmica do 

movimento de articulação e manutenção de suas aparições sociais. Sedgwick, mobiliza 

ainda, categorias homônimas quando faz alusão a palavra armário, acionando as 

correspondentes, mentira, verdade, segredo aberto, ou simplesmente, segredo. 

Ratificando sobremaneira, que mesmo num plano individual, onde existam pessoas 

assumidamente gays e lésbicas, ainda assim, o armário é mantido em algum grau em 

termos de dependência econômica/financeira, afetiva, emocional, ou institucional.  

Neste contexto da homossexualidade, o armário figura como regime de controle 

da sexualidade, ou melhor, enquanto algo que confere manutenção ao segredo, que seria 

“assumir-se”, diante de espaços fincados numa sociedade, que cultiva ideais da 

heterossexualidade. A epistemologia do armário, como defende Sedgwick, teve papel 

significativo na abrangência de uma cultura e identidade gay no século XX. Contudo, é 

preciso notar que existem riscos ao se advogar por uma centralidade desse armário. 

Como veremos adiante, numa entrevista que realizei com Sandra, na faculdade onde ela 

estuda, esse armário nem sempre mantém suas portas totalmente abertas, desse modo, 

sair e entrar fazem parte de uma dinâmica que envolve negociações constantes
33

.   Eu 

inicio a entrevista solicitando que ela me conte sobre como funciona sua relação no 

trabalho com a interface da sexualidade/lesbianidade. 

 

                                                           
33

 A entrevista foi realizada poucos minutos antes de Sandra entrar em sala de aula, nos dirigimos para a 

biblioteca da faculdade onde ela cursa a graduação em farmácia, pois ela disse que lá seria melhor para eu 

gravar a nossa conversa.  
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Sandra: Pronto! No ambiente do trabalho quando eu descobri né, (a 

lesbianidade) quando eu me reconheci eu trabalhava numa empresa 

privada aqui em Natal. Na realidade, como minha família já estava 

sabendo eu não tinha necessidade de esconder isso de ninguém né, até 

porque minha namorada morava do lado do hospital. Então as vezes 

ela ia me deixar, ia me buscar, então as pessoas viam, porque entrava 

no carro aí dava um selinho, como qualquer casal hétero faz e isso 

gerou muito bafafá no hospital. Fui chamada pela minha chefe na 

época, e ela pediu para que eu não ficasse comentando sobre isso, 

porque isso estava gerando muita fofoca e ela achava que esse 

assunto tinha que morrer. Foi bem horrível! A coisa tomou uma 

proporção gigante, porque as pessoas não sabem lidar com isso e 

depois de um tempo eu acabei sendo demitida da empresa, e perdi 

muitos amigos. Perdi muitos amigos, tipo, tiveram pessoas que 

trabalhavam comigo há nove anos e pararam de falar comigo, me 

excluíram das redes sociais, e até hoje não falam mais. Eu até mandei 

mensagem perguntando o que tinha acontecido, mas tipo é isso, 

entendeu? São pessoas que são extremamente conservadoras, 

religiosas e não souberam lidar. Mas assim, eu acho que também, se 

não está do meu lado é porque não era pra está. Mas foi bem difícil e, 

isso pesou para minha demissão, porque eu já estava lá há nove anos, 

um ano antes eu pedi demissão e eles não aceitaram, cobriram o 

salário que a outra empresa tinha me oferecido para que eu ficasse, ou 

seja, eu não era qualquer funcionária. Eu era uma funcionária 

importante para a empresa e depois que isso (orientação sexual) veio 

à tona eu fui demitida. Então eu acho que isso pesou demais na minha 

demissão, num hospital particular grande daqui (SANDRA, 26 de 

Maio de 2018 Natal).  

 

 Note-se, neste relato de Sandra, que o armário não assume a mesma função em 

todos os casos. Uma vez tendo saído do armário no núcleo familiar e, possuindo ao seu 

lado as pessoas que ela acreditaria que deveriam estar – em outro contexto – no trabalho 

– por exemplo, as portas uma vez abertas, não poderiam mais serem fechadas como se 

lá de dentro nada tivesse saído. O fato de: dava um selinho, como qualquer casal hétero 

faz, não foi lido do mesmo modo por sua chefe e colegas de trabalho. Aspecto que 

resultou na demissão do seu emprego, onde ela havia pedido para sair um ano antes e, 

obteve, inclusive, reajuste do seu salário para não migrar da equipe do trabalho. Sua 

exposição acarretou prejuízos no campo afetivo também, resultando em rupturas nos 

laços de amizades nas redes socais e, posteriormente no convívio físico. Sandra 

considerou que seus desejos deveriam ter sido expressados, e assim o fez por meio da 

demonstração de afeto em público, com a namorada. Antes do episódio da demissão, ela 

foi “alertada” de que deveria esconder sua orientação sexual. Sob pena de ser alvo de 

fofoca
 
. 
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Na literatura antropológica, a fofoca amplamente discutida, enquanto categoria 

semântica de acusação versus punição é teorizada por Claudia Fonseca, (2004). Nesse 

trabalho, Fonseca definiu a fofoca como importante símbolo de controle e organização 

das práticas de prestígio e códigos sociais morais. Em outras palavras, a fofoca 

funcionava como mecanismo de enquadramento social, antes do caráter de punição 

propriamente dito, status semelhante ao atribuído à chamada que Sandra sofreu no 

trabalho e se concretizou com a sua demissão.  

Desse modo, a fofoca vai sendo usada em diversas realidades, com finalidades 

distintas, seja para informar aquilo que deve ser veiculado como forma de notícia, ou, 

aquilo que deve morrer sob forma de punição – demissão – no caso, em evidência. O 

bafafá que foi gerado no hospital, aliado à perda de amigos, mais tarde sinalizava para a 

sentença que tinha seus pesos e medidas diferentes. Se por um lado, o ato de não 

esconder de ninguém poderia em algum grau representar a saída do “armário”, por 

outro, o movimento de se resguardar, implica em realizar um deslocamento insider. 

O “armário” não pode ser lido apenas como uma caixa que aprisiona e gera 

tensão. Em muitos casos inventar um ambiente seguro, ainda que este ou aquele possa 

cercear o que se entende por liberdade, consiste em fabricar mecanismos de 

agenciamento. Como bem sugere o antropólogo Leandro de Oliveira (2011:62), “as 

mesmas pessoas que aparentam ser muito „tolerantes‟ com homossexuais na esfera 

privada, podem se incomodar bastante quando estes „aparecem‟ socialmente”. O fato de 

Sandra ter sido rechaçada de seu emprego anterior a fez criar estratégias novas para seu 

emprego atual. Contudo, essa alternativa não a isenta de ter que se expor a dramas 

relacionados ao processo de coming out em outros contextos, dos quais ela pensara já 

ter superado em situações anteriores no âmbito familiar
 
.  

 
No meu trabalho atual [emprego], que é na prefeitura, algumas 

pessoas sabem [da sua orientação sexual] não que eu me esconda, mas 

se algumas pessoas me perguntarem eu digo. Mas pelo que eu passei 

no outro hospital, eu tento me preservar um pouco sabe. Porque foi 

muito horrível assim, no outro hospital eu trabalhava no centro 

cirúrgico, então tinha que trocar de roupa, para entrar no centro 

cirúrgico – e as meninas pararam de se trocar na minha frente. Era um 

vestiário gigante e elas pararam de trocar de roupa na minha frente, 

elas iam para dentro do box, coisa que nunca tinha sido feita. Então 

para me preservar dessas coisas, até porque eu já tinha visto umas 

questões de preconceito com paciente aonde eu trabalho atualmente, 

eu me preservo e conto para pessoas que eu realmente confio. Mas se 

eu for questionada eu digo, porque eu não tenho para quem me 

esconder né, até porque eu sou concursada e ninguém me tira dali. Eu 
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vejo mais por uma questão de tentar me preservar mesmo, de não 

passar pelo que eu passei no outro trabalho ninguém se apresenta e 

fala, “oi, eu sou hétero”. Só quem quer se (re)afirmar o tempo todo, 

que é uma coisa bem de homem. Mas assim, eu não senti necessidade 

de explanar isso pra todo mundo, prefiro me preservar, porque ali tem 

pessoas que já são de idade, que trabalham comigo. (SANDRA, 26 de 

Maio de 2018 Natal).  

 

O sentido de criar um lugar seguro dentro do “armário” provém não só da 

questão de tentar me preservar mesmo, funciona antes, como um exercício de estar 

dentro e fora ao mesmo tempo. Em algumas situações onde o movimento de se 

resguardar quase sugere uma retomada ao “armário”, é possível observarmos que 

elementos de resistência estão sendo construídos. Na passagem, não que eu me esconda, 

mas se algumas pessoas me perguntarem eu digo, esse ato de falar é algo pensado, 

escolhido, ou mesmo calculado, se em situação anterior a resposta para a mesma 

pergunta foi dada sem nenhuma presunção e sem calcular as perdas e ganhos, o prejuízo 

mostrou, como diz um ditado popular, o que “vale a pena pagar para ver” e, sobretudo 

aquilo que não vale.  Pois, embora submetida a práticas discursivas talvez 

desagradáveis, de suas colegas de trabalho, ela foi capaz de forjar dispositivos de 

entrecruzamento entre o que merecia ser tirado do armário e o que deveria ser guardado. 

Através de elementos não discursivos, como, elas iam para dentro do box, coisa que 

nunca tinha sido feita é que se enxerga a dubiedade de um armário aberto.  

Se por um lado, o fato de Sandra não enxergar problema em compartilhar com 

suas colegas de trabalho detalhes de sua vida pessoal e até mesmo íntima, como a 

orientação sexual, por outro lado, é através da atitude de se preservar que ela fabrica 

mecanismos de como enfrentar os desdobramentos de algo contado sem ressalvas, 

anteriormente. Do mesmo modo, como suas colegas de trabalho usavam o box como 

estratégia de entrada e saída na hora da troca de roupas para preparação no atendimento 

do hospital, Sandra também agencia a forma de expressar determinado assunto quando 

perguntada sobre ele. Desenvolve assim, seus próprios meios de lidar com as diferentes 

interpretações do que poderíamos nos reportar como um “armário” entre aberto.  

No trabalho de Arthur Leonardo Costa Novo (2015), o autor apresenta a 

experiência do armário como mecanismo de transformação, ao analisar os regimes de 

visibilidade de professores gays e professoras lésbicas, etnografado na cidade de 

Florianópolis. Na sua dissertação, casos de professoras lésbicas eram menos 

comentados no seu campo de pesquisa, por alunos/as, ou mesmo colegas de trabalho, se 
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comparado às suspeitas de professores que poderiam ter a orientação sexual apontada 

como gay. Todavia, quando se escutavam comentários sobre a orientação sexual de 

alguma professora, tratava-se logo de associar essa suposta homossexualidade ao seu 

par, que por sua vez, trata-se de outra professora que trabalhava na mesma escola. Com 

efeito, comentava-se sobre o casal, e não sobre a pessoa em si, ao contrário dos casos 

dos professores gays que apareceram na sua pesquisa.  

Podemos pensar a partir dessa pesquisa realizada com professores gays e 

professoras lésbicas, que é como se em alguma instância a lesbianidade não fosse 

legitimada enquanto orientação sexual por si mesma. O pedido da chefe de Sandra para 

ela ser mais discreta no trabalho, sugere para uma anulação da sua sexualidade, que em 

seguida virou motivo para fofocas e obteve reconhecimento prévio, através das caronas 

e trocas de afeto com sua namorada, ainda que em ambiente externo à área onde ela 

desempenhava suas funções. Ou seja, a lesbianidade de Sandra enquanto assunto restrito 

e individual poderia de algum modo ser ignorada e esquecida, mas a partir do momento 

em que ela passa a ser reconhecida numa relação, lhe é conferida visibilidade, seja esta 

positiva ou negativa.  

Nesse sentido, usar a metáfora do armário como transformação de uma 

experiência, talvez ruim, para outra, onde seja possível investir na discrição como 

estratégia de confiança, conforme salientada nas palavras de Sandra “não que eu me 

esconda, mas se algumas pessoas me perguntarem eu digo”. Lembrando que 

transformação está atrelada ao deslocamento proporcionado pela vivência possibilitada 

de acordo com o contexto em que se está inserida/o, e não necessariamente ao 

movimento em direção a algum ganho pessoal ou coisa do gênero. Ou ainda, “eu vejo 

mais por uma questão de tentar me preservar mesmo, de não passar pelo que eu passei 

no outro trabalho”, em alguma medida, pode dialogar com o estudo realizado por Costa 

Novo (2015) no que diz respeito, ao seu quadro empírico de entrevistados composto por 

11 professores gays e quatro professoras lésbicas. 

3.2 Alguns apontamentos sobre desvios no “Armário”  

 

“Me intitulava lésbica, não era lésbica ainda, mas [deixava sua preferência 

sexual explícita] para não ter que ficar com homens”. Essa frase faz parte de um trecho 

da entrevista que realizei com Joana, numa tarde quente do mês de setembro do ano de 

2017, no apartamento onde ela residia com sua filha. Ao escutá-la, pude imaginar o 
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quanto sua identidade lésbica reconhecida hoje por ela, foi se construindo 

processualmente entre desejos que esperavam sua culminância com a prática sexual e; 

ao mesmo tempo, carecia de linguagem que desse conta dos seus anseios para ser 

expressada e afirmada. Ao contrário do que se possa imaginar no senso comum, ser 

lésbica não diz respeito somente à prática sexual entre mulheres, como bem sugere 

Miriam Pillar Grossi (2018).  

 

(...) ser lésbica é algo além das relações afetivossexuais entre 

mulheres. Até então, com exceção da Adrienne Rich, o pensamento 

lésbico compreendia a lesbianidade como sinônimo de relações 

afetivossexuais entre mulheres, fazendo um paralelo sobre as 

reflexões que se tinha sobre a homossexualidade masculina, que se 

caracterizaria pelo desejo homoerótico entre homens. Essa era a 

matriz teórica lésbica antes de Wittig, que nos traz, então, outro 

elemento: o que é importante não são as práticas sexuais entre 

mulheres que se autorreconhecem lésbicas, mas os encontros entre 

elas. O encontro afetivossexual entre mulheres é poderoso do ponto de 

vista político, porque justamente as mulheres, que não dependem 

afetiva e economicamente de homens na situação da conjugalidade 

heterossexual tradicional, se empoderam fora desse sistema patriarcal 

masculino. Isso é a grande questão hoje que faz muitas mulheres se 

autorreconhecerem publicamente como lésbicas.  (GROSSI, 2018, p. 

88).   

 

A luz de Grossi (2018), podemos ver que a sexualidade feminina se delineia 

entre múltiplos códigos e linguagens, não diz respeito somente a prática sexual em si, 

sendo assim é compreensível que Joana não se considerasse lésbica, mesmo tendo tido 

experiências homoeróticas.   

Como a própria literatura sobre lesbianidades sugere,
 
o que se pode constatar é 

uma construção histórica em torno da categoria semântica e política – lésbica, podendo 

até ser atribuída a um recorte de classe e performance de gênero. Como lemos em: 

Tânia Navarro-Swain (2000) e (2004), Jaqueline Muniz (1992), Andrea Lacombe 

(2005) Patrícia Lessa (2003) Aline da Silva Piason, (2009) Mariana Melo (2016). 

Lacombe (2005) verificou em sua pesquisa de campo que os termos “Sapatão”, 

“Sapatona”, “Entendida” e “Do Babado” eram mais usados por mulheres de camadas 

populares, ao se reportarem a mulheres que tinham e mantinham relações afetivas e 

sexuais com outras mulheres. Enquanto a palavra lésbica estaria mais associada a 

mulheres de camadas médias e altas da sociedade, sobretudo ativistas, militantes, 
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acadêmicas ou que dialogassem de algum modo entre si (HEILBORN, 2012) nesses 

segmentos sociais.   

Atualmente, Joana se reconhece como lésbica, mas nem sempre foi assim, o 

processo de auto identificação tanto para ela, como para as minhas outras interlocutoras, 

como veremos ao longo deste capítulo, foram sendo construídos e modificados através 

do campo da linguagem e conforme sua inserção nos ambientes de militância, estudos e 

trabalho.  

Joana realizou estágio por um período de três meses num colégio particular. Em 

seguida trabalhou por quatro meses em outra escola, também da rede privada. O 

acolhimento na escola de Ensino Médio, onde ela realizou o estágio possibilitava uma 

margem maior para se movimentar profissionalmente e assim se sentia a vontade para 

falar sobre diversos assuntos. Seu semblante de alegria ao me contar que trabalhava em 

um lugar onde não precisava se esconder, (se reportando a orientação sexual) logo foi 

dando espaço para outra narrativa, sobre determinada experiência no ambiente de 

trabalho, que destoava um pouco do que me dissera anteriormente.      

 

Sim, faz uns três meses que eu comecei a trabalhar. Saí do estágio [era 

numa escola] lá eu me sentia bem em relação a minha sexualidade e 

vida pessoal, não que eu falasse para todo mundo, mas lá eu me sentia 

bem. Se alguém perguntasse [sobre relacionamento] eu responderia e 

ficava super tranquila. Tinham pessoas que seguiam meu Instagram e 

acabavam vendo fotos com minha namorada, essas coisas [se 

referindo ao número de postagens sobre assuntos relacionados ao 

público LGBT, que é veiculado em sua página pessoal dessa rede 

social] e ficava tudo tranquilo. Ou seja, percebi que tinham pessoas 

que sabiam, mas que não se importavam. Lá no meu estágio, eu não 

sei se é porque eu “virei Sapatão” né que eu já tenho assim... (pausa). 

Quando eu comecei a ler sobre coisas de feminismo, LGBT, gênero, 

sobre essas coisas, eu fiquei mais resistente. Meio que com aversão a 

coisas machistas dos homens, e eu percebi isso lá no meu estágio que 

tinha um rapaz que ele sempre que vinha conversar comigo passava e 

me tocava. Pegava no meu braço, no meu corpo, e eu não gostava, 

sendo que quando uma mulher me tocava eu não sentia... (não era 

nada de sexualidade, de tesão, essas coisas, mas eu não sentia medo) e 

com ele eu sentia medo de estar sendo assediada. E podia ser por 

inocência [o toque do rapaz] mas oitenta por cento a gente sabe que 

não é por inocência. Porque passa aí pega na cintura, sem necessidade 

nenhuma, e eu comecei a ser bem grossa e chata com ele, já pra ele se 

tocar, mas homem não se toca de nada na vida não. Aí depois eu 

pensei, meu deus, será que é por que eu tô ficando exagerada? Mas é 

um novo jeito de ver, a percepção da gente vai mudando né, quando 

descobre e vai se reconstruindo.  (JOANA, 15 de setembro, Natal).  
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Podemos nos questionar até que ponto a dubiedade de um “armário” aberto é 

algo que traz benefícios ou não, para a pessoa que negocia sua sexualidade no ambiente 

do trabalho, família, escola, ou onde seja necessário. Se pensarmos que por Joana se 

sentir bem no ambiente de trabalho, ainda que: - “não que eu falasse para todo mundo, 

mas lá eu me sentia bem. Se alguém perguntasse [sobre sua sexualidade ou 

relacionamento] eu responderia e ficava super tranquila”. Note-se aqui, que não se 

trata do fato de expressar sua sexualidade através da fala ou não, mais que isso, é válido 

ressaltar que a imagem dela possa ser aceita socialmente por Joana ser magra, gostar de 

andar sempre arrumada, cabelos escovados, unhas feitas, roupas tidas como femininas, 

como vestidos, saias, bodies
34

, sapatilhas, acessórios como bolsa ao invés de mochila, 

colares, brincos e etc.  

Cabe ainda, nos perguntarmos: será que o fato de Joana ter sido supostamente 

assediada por um rapaz teria alguma relação com sua imagem? Ou ainda, será que essa 

relação de “medo” de estar sendo assediada estaria ligada com sua leitura de mundo, 

orientada segundo ela, por coisas de feminismo, LGBT, gênero? Ou, seria tão somente 

considerar que talvez sua aparência correspondesse às expectativas de gênero que foram 

construídas culturalmente e socialmente para o gênero feminino? Sexualidade e gênero, 

embora possam ser associados ao senso comum como sinônimo, não significam a 

mesma coisa. Fernanda Cardozo, (2007, p. 246) em pesquisa realizada com Travestis da 

cidade de Florianópolis-SC, nos diz que não podemos cristalizar os lugares de gêneros 

ao colar sexualidade e identidade de gênero.  

Maria, outra colaboradora desta pesquisa encontrou uma forma diferente de 

conviver com a sua orientação sexual gerenciada, a priori, enquanto “bissexual”. Ela já 

havia tido contato com garotas numa fase que chamou de pré-adolescência, quando na 

ocasião se recorda de ter beijado colegas da escola “para experimentar”. Chegou a me 

contar que imaginava que seus pais haviam tomado conhecimento da situação, mas de 

nada interferiram, pois julgaram ser “brincadeira de criança”. Aos 17 anos, Maria 

arranjou sua primeira namorada, com as saídas de casa mais frequentes e conversas cada 

vez mais pontuais, não tardou para uma vizinha que a flagrou na praia com sua 

namorada confidenciar o que tinha visto para a sua mãe. Maria relatou que o estresse 

                                                           
34

 Bodies são peças de roupas que se assemelham a um maiô ou colam. No entanto, podem ser usados 

para ambientes de circulação livre, no dia a dia.  
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com o qual se deparou ao chegar à casa dos seus pais, depois dessa surpresa, foi algo 

tenso
 
.   

Após transcorridos os momentos de conflitos aos quais foi exposta, sem nenhum 

anúncio prévio, Maria decidiu sair de casa e ir morar com sua namorada. Pergunto, por 

quanto tempo durou a relação das duas, nessa hora ela sorriu e respondeu cabisbaixa – 

seis meses. Questiono se o período de duração teve alguma ligação com as tensões 

vivenciadas em casa, as quais ela havia me relatado anteriormente. Ela balançou a 

cabeça em gesto negativo e disse “não, não, ela [a namorada] me traiu e eu não soube 

lidar com isso”. Depois dessa desilusão enfrentada por Maria, mudanças aconteceram e 

entre saídas e retomadas a casa de seus progenitores ela retornou para morar com a sua 

família.  

 

Aí depois dela, arranjei um namorado. Que deu muito certo, porque eu 

morava aqui [em Natal] e ele morava lá em São Paulo, deu super 

certo, a gente passou quase três anos juntos, mal se via. Aí quando a 

gente ia morar na mesma cidade, eu terminei. Aí depois disso, eu tive 

algumas namoradas, mas assim nada muito sério. Eu tive uma 

namorada a gente se conheceu num posto de gasolina, e no mesmo dia 

a gente começou a namorar, quando foi com dois meses a gente tava 

pra comprar uma casa. Foi essa história, a gente queria juntar os panos 

de bunda, e queria ficar juntas. Mas também não deu certo, 

compramos a casa no meu nome e ela decidiu terminar logo depois. 

Eu soube que ela se casou com uma mulher, eu soube recentemente. A 

casa tá lá, comprei. Minha casa, minha dívida, conhece? Eu ainda 

morei lá, minha vida é um mapa assim, uma viagem muito louca. 

(MARIA, 02 de outubro de 2018).  

  

Este relato de Maria é particularmente emblemático, por trazer vários 

fragmentos de sua vida durante passagens significativas de seus processos em investidas 

amorosas. Primeiro, ela arranjou um namorado, que permitia negociar sua identidade, 

pois o relacionamento foi gestado num contexto que envolvia distância física. Com isto, 

Maria cumpria com aquilo que era socialmente esperado de uma garota, ou seja, um 

relacionamento heterossexual. Relacionamento este, que dava carta branca para Maria 

paquerar e sair com outras garotas sem gerar suspeitas sobre sua sexualidade. Segundo, 

apesar de salientar que teve outras namoradas, se remete a essas experiências como algo 

de menor importância, chegando a denominar como algo “nada sério”. No entanto, 

vejamos que para finalizar, ela enfatiza uma história onde conheceu uma mulher num 

posto de gasolina, sem perder tempo, logo começaram a namorar e em menos de dois 

meses já estavam se organizavam para comprarem uma casa e morarem juntas. O que 
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não ocorreu de todo modo, após a namorada tê-la surpreendido com um término súbito 

do namoro, que por sinal, havia acontecido de forma semelhante. No meio LGBT, 

existe uma anedota que conta o que as lésbicas levam no segundo encontro – as malas – 

já para morarem juntas, enquanto os gays perguntam – mas que segundo encontro?    

O interessante dessa narrativa é perceber como a noção de “armário” se constrói 

e se atualiza conforme as estratégias de articulações pessoais de cada indivíduo, porém 

não podemos esquecer que o modo como a esfera social interfere também fabrica 

significados distintos. “Contudo, ao contrário das experiências sexuais – vistas como 

assunto estritamente privado – as experiências amorosas são consideradas algo que pode 

e deve ser publicizado” (OLIVEIRA, 2013, p. 69) ainda que, de modo intencional ou 

por mediação de terceiros.    

Sandra, outra interlocutora, já chegou a contar que foi chamada de Sapatão nas 

redes sociais por pessoas que ela pensava que era respeitada, após postar uma foto do 

seu “novo visual de cabelo curto”, além de comentários tendenciosos na rede, recebeu 

também mensagens de tom acusatório via whatsapp. Segundo Moore, (2000) essas 

acusações podem acontecer devido o/a acusador/a se sentir insatisfeito com o fato de 

sua idealização ser confrontada por meio de algo ou alguma atitude, que friccione sua 

fantasia idealizada sobre alguma coisa ou alguém.   

 

O fato intrigante sobre essas representações ou categorizações 

dominantes é que elas têm apenas relações tangenciais com os 

comportamentos, qualidades, atributos e autoimagens das mulheres e 

homens individuais. Discursos sobre gênero e categorias de gênero 

não são poderosos porque oferecem descrições acuradas de práticas e 

experiências sociais, mas porque, entre outras coisas, produzem 

homens e mulheres marcados por gênero, como pessoas que são 

definidas pela diferença. Essas formas de diferença são o resultado da 

operação da significação e do discurso, e quando postas em jogo 

fazem surgir os efeitos discursivos que produzem a própria diferença 

de gênero, assim como categorizações de gênero. (MOORE, 2000, P. 

17).  

 

 O argumento central dessa discussão sobre supostos desvios é entender quais 

sentidos acerca do gênero são mobilizados socialmente para construirmos categorias 

como “mulher” e “homem”. Além disso, tais categorias e discursos participam da 

fabricação de sujeitos, onde é possível dizermos que existem representações daquilo que 

se cria como sendo feminino e masculino. Na verdade, o que existe enquanto 
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representação de gênero ultrapassa a fronteira da produção de discursos da diferença, 

mas nem todo discurso de “mulher” e “homem” tem como premissa essas categorias 

que individualizam e formam unidades coletivas ao mesmo tempo. O ponto está em 

como esses discursos e representações fabricam fantasias de poder que de tão 

valorizadas e valoradas culturalmente, se transformam em fantasias de identidade.   

Joana me disse que na escola onde estava estagiando, seus colegas de trabalho 

viram a tatuagem que ela tem no braço direito com o nome de sua filha, e disseram 

olha, se fosse uma tatuagem maior iriam pedir para você vir trabalhar com uma blusa 

de mangas compridas, mas como essa é pequena pode vir trabalhar com blusa de 

manga curta mesmo. Ela tem o nome da filha tatuado na horizontal na articulação entre 

o braço e antebraço esquerdo.  

Quando nos encontramos, ficou nítido, pelo menos para mim a ansiedade de 

Joana ao ter começado a trabalhar, sua avaliação precipitada sobre o funcionamento da 

escola ficou clara ao ressaltar: tem que ficar bem quietinha, até porque segundo ela, 

ninguém se apresenta/apresentava dizendo que é heterossexual e assim ela também não 

precisaria falar que é lésbica. Um aspecto em especial que me chamou atenção foi o fato 

dela insistir em caracterizar a clientela da escola como sendo pessoas pertencentes à 

família tradicional brasileira, segmento que ela geralmente acionava nas nossas 

conversas para se reportar ao público que a escola prestava seus serviços. Essa 

classificação da sua parte não me dizia exatamente sobre quem eram as pessoas que ela 

convivia no ambiente do estágio, embora inúmeras vezes Joana contou-me que as 

pessoas lá da escola eram bem fechadas, devido serem ricas e por isso seriam mais 

conservadoras, 

No entanto, se para ela que se considera classe média as pessoas que ela 

denominou como ricas seriam conservadoras e tradicionais, Joana também ofertava 

escola particular para sua filha e não me parecia que conservadorismo e tradição 

estivessem estritamente relacionados a dinheiro nessa situação em especial. O que faria 

então ela considerar alguém como “tradicional” e “conservador” nesse contexto, talvez 

fosse a orientação sexual não hegemônica publicizada, o que encontra algum sentido em 

sua própria colocação: “a pessoa não pode ser rasgada demais, porque são todos[a 

clientela da escola] héteros, da família tradicional brasileira, filhos de políticos, 

médicos famosos, advogados esse povo assim, sabe?”. Grosso modo, poderíamos nos 

perguntar, mas por que Joana se preocupa em ficar quietinha, se segundo ela, ninguém 
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se apresenta pela sexualidade e me parece que esse seria justamente o ponto que a 

incomodaria? Outro questionamento possível seria indagar por que classificar as 

pessoas como pertencentes a “família tradicional brasileira” implicaria numa suposta 

postura fechada? E o que o fato de pertencer a essa tal “família tradicional brasileira” 

implicaria em termos de interferência no desempenho da sua atuação no trabalho ou 

não? Em diálogo com Miskolci, (2003), podemos encontrar pistas para tentarmos 

responder parte desses questionamentos provocados por minha interlocutora.  

 

Na família burguesa, os pais e cônjuges tornaram-se agentes do 

dispositivo de sexualidade que se apoiava nos médicos, pedagogos e, 

posteriormente, nos psiquiatras. Entre 1760 e 1780 houve uma grande 

campanha contra a masturbação na França baseada no temor do 

incesto. A teoria do incesto foi essencial no processo de 

estabelecimento da família burguesa porque atribuía às crianças a 

culpa pelo desejo sexual. Nela, a criança deseja o pai ou a mãe, não o 

inverso. Além disso, o desejo dos filhos é afirmado como propriedade 

dos pais, o que os fazia aceitar sem maiores temores o progressivo 

distanciamento das crianças imposto pelo sistema educacional criado 

pelo Estado. Por fim, mas não por menos, a possibilidade do incesto 

tornou desejável a interferência de um médico, um especialista de fora 

da família. Isso abriria espaço para a aceitação da psiquiatria e, mais 

tarde, da psicanálise, como regulador familiar. É importante frisar que 

a preocupação com a sexualidade é burguesa, portanto de maior 

importância nas classes altas da sociedade. (MISKOLCI, 2003, p. 

111).   

 

No campo social, onde esses discursos acerca do que compete ao papel social da 

escola ou ao papel da família, são germinados historicamente e fomentam medidas de 

controle, não é de se estranhar que a sexualidade figure como dispositivo normativo. 

Sendo assim, a recorrência na fala de minha interlocutora ao se reportar a “família 

tradicional brasileira” como órgão que regula o que se pode caracterizar como 

comportamento [quietinha] socialmente permitido, acena para o que inconscientemente 

Joana me fala o tempo todo sobre desvio e norma.   

 

Como faz pouco tempo que estou trabalhando eu fico pisando em 

ovos, eu fico com medo. Mas se um dia alguém perguntar eu falo, não 

estou nem aí. O menino que eu acompanho tem 17 anos, (o estágio 

dela consiste em acompanhar um rapaz que é deficiente) as crianças lá 

são crianças mimadas, bolsominions (alcunha designada para quem 

segue as ideias do político Jair Bolsonaro). Na reunião dos professores 

eu percebo que os professores também ficam com medo de falar 

algumas coisas, a sala que eu fico tem muitos filhos de políticos, 
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alguns estão presos, é só a nata e isso reforça mais o medo da pessoa 

se expor. Me falaram que esse menino que eu acompanho, ele nunca 

falou nada, mas que ele quando tinha um coleguinha dele que é gay 

ele não gosta e tem outro que é negro e ele não gosta dele, eu não sei 

se é verdade, só me falaram. Ele já perguntou se eu era solteira e eu 

disse que era, porque eu não vou puxar conversa, falar da minha 

vida, se ele é de uma família tradicional, rica, e isso pode dar 

confusão pro meu lado.  (JOANA, 14 de junho de 2018, Natal-RN).  

 

Ela disse ter notado que o rapaz que ela acompanhou no estágio não gostava de 

pessoas negras, e deduziu seguindo essa lógica da discriminação racial que ele também 

pudesse implicar com o fato de sua orientação sexual [lésbica]. Este mesmo rapaz, uma 

vez movido pela curiosidade, de quem pretende se aproximar de uma pessoa nova no 

ambiente escolar, perguntou se ela tinha namorado – ao que Joana respondeu que não. 

Contudo, mesmo tendo oferecido uma resposta objetiva e talvez evasiva, ela 

demonstrou preocupação ao afirmar que não iria puxar conversa, falando de sua vida ou 

do que representaria para ela “uma família tradicional, rica”, com receio de confusões. 

Quando indagada por mim sobre o tipo de confusão que essa interação no seu estágio, 

cuidadora/pedagoga e aluno poderiam acarretar – Joana não soube me responder e logo 

me desconversou mudando de assunto.  

Em outro relato, com Joana, pude notar que o armário, quando este funciona 

como um lugar seguro, ao mesmo tempo também seria incômodo, pois a “jaula” que 

aprisiona é a mesma que protege e, assim é comum que ela se sinta segura no armário, 

ainda que lá não seja o lugar onde ela quisesse estar.   

 

Eu comecei a estagiar recente. Eu curso pedagogia, faço terceiro 

período numa universidade privada, e comecei a estagiar lá, faz um 

mês. Lá (escola onde ela realizou o estágio) eu vi que tem uma pessoa 

lá, que trabalha lá que é professora de biologia que eu sei que é do 

babado, que ela é casada com uma amiga de Sara (sua namorada). 

Sobre a minha sexualidade com o trabalho, é meio complicado, 

porque ao mesmo tempo que eu sou bem... Me sinto bem livre, mas eu 

tenho receios quando eu estou num ambiente novo. Ainda mais como 

estagiária, né? É uma escola privada dos ricos de Natal, da classe A e 

a gente fica com receio, assim quando eu fui ser contratada a moça do 

RH (Recursos Humanos) já foi me perguntando em relação a tatuagem 

(possui o nome de sua filha no braço esquerdo). Porque se fosse 

alguma muito grande teria que usar uma blusa assim (nesse momento 

ela segurou nos punhos, para indicar que a blusa deveria ser de 

mangas compridas) é uma escola que tem muita cobrança. Alguns pais 

podem reclamar e a verdade é essa. Aí ela (a funcionária do RH) disse 

que a minha (tatuagem) não tinha problema, mas como se dissesse não 

faça uma bem grande fechando o braço não, que não vai dá certo não. 

E que se ela visse que estava incomodando algum pai, ou alguma 



82 

 

coisa me falava para eu ir com uma blusa maior. Aí eu já fiquei meia 

assim, eu disse vixe maria a pessoa tem que andar bem 

enquadradazinha. Percebi também que, no dia que eu fui fazer a 

entrevista chegou uma menina pra fazer a entrevista pra professor (sic) 

de inglês e ela tinha piercing, (ela pega no septo para indicar que o 

piercing seria no nariz) ela foi contratada e depois disso ela não vem 

mais com piercing, tenho certeza que o RH também disse que ela teria 

que tirar. Pronto aí eu já chego meia assim (ela tendia a fazer um 

movimento de retração, se encolhendo com os braços como se fosse 

abraçar a si mesma enquanto me contava essa história) então não 

posso ser rasgada demais. Aí pronto, eu fico numa sala com alguns 

coordenadores, todos héteros da família tradicional brasileira aí eu me 

coloco bem caladinha.  [...] De preferência eu prefiro não me expor 

nesse contexto, se fosse outro contexto eu acho que eu poderia, mas 

nesse fico receosa. (JOANA, 14 de junho de 2018). 
  

“No princípio das ações de afirmação da identidade, mesmo de identidades mais 

fluídas, temos o processo de aceitação de si e a “saída do armário”, algo como tornar 

público esta mesma identidade construída muitas vezes em meio a coerção e negação” 

(MELO, 2016, p. 81). O estar em um lugar desconhecido para Joana, por ora, indica 

uma espécie de estar “além” de algum contexto, onde talvez ela pudesse se controlar 

resultando assim na coerção e negação da sua orientação sexual. É como se ela estivesse 

numa fronteira, quando diz que se sente bem livre com sua sexualidade, mas apresenta 

receio em um ambiente novo. Por um lado, ela prefere não se expor assumindo uma 

postura retroativa andando enquadradazinha. Por outro, é na afirmação não posso ser 

rasgada demais que ela encontra sentido no processo de aceitação de si e ressignifica 

suas lutas por (re)conhecimento como profissional.   

  3.3 Um “armário” para duas  

 

Mara, 43 anos, mãe de Miguel e companheira de Pâmela. Pâmela, mais nova três 

anos que Mara, tia e mãe de Miguel, as duas se conheceram na cidade do Natal, quando 

ainda estavam na graduação. Há 11 anos elas residem na cidade de Mossoró e mantém 

visitas frequentes à Natal, dentre os motivos principais se destacam rever familiares e 

amigos. A mãe de Mara, Dona Júlia e Miguel, filho delas, que atualmente está com 

cinco anos de idade, integram o núcleo familiar e compactuam da residência virilocal. 

Apesar de mais de uma década morando juntas e compartilharem do mesmo quarto 

desde que Pâmela mudou-se para o interior, a mãe de Mara se mostrou surpresa ao 

escutar da filha que esta, seria casada com sua “companheira de quarto”. A notícia 
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ocorreu em virtude da visita que receberiam no dia seguinte de uma profissional ligada a 

algum órgão público, que desejava acompanhar como Miguel estava sendo criado, 

através de uma visita de rotina como estava acontecendo em outras casas da cidade.   

Entrevistei as duas ao mesmo tempo, em decorrência da raridade dos nossos 

encontros e disponibilidade que me apresentaram ao aceitarem contribuir com a minha 

pesquisa. Mara costuma alternar as falas nas nossas entrevistas com Pâmela, exceto 

quando dirijo perguntas individuais e solicito escutar de cada uma a resposta para 

questões interpeladas nomeadamente. Mara me contou que quando as duas eram 

namoradas, os encontros aconteciam “normalmente” relatam que nunca deixaram de 

sair ou de namorar porque a sociedade era contra. Na época, ambas moravam com as 

mães e mantinham em segredo o namoro. Pâmela me falou que chegou a ficar com 

rapazes, mas classificou os encontros como uma “besteirinha de criança” que de fato 

nunca levou a sério e nas suas palavras “sabia que não era aquilo”. Enquanto Mara, 

afirmou que não chegou a se envolver com rapazes, pois sabia desde cedo que não 

sentia atração pelo sexo oposto, mas mesmo assim relatou ter momentos de pensar 

sobre porque ser diferente de suas outras colegas, quando na adolescência, o que não 

chegou a causar nenhuma crise, mas também não foi nenhum processo tranquilo e fácil.  

  Em pesquisa realizada por Jainara Gomes de Oliveira (2016), em circuitos 

lésbicos na cidade de João Pessoa, a autora constatou em sua pesquisa de mestrado, que 

apesar de se tratar de uma capital, a maioria de suas entrevistadas eram oriundas de 

cidades interioranas. Ou seja, mulheres que migraram para uma cidade grande ou maior 

que a sua cidade natal, em busca de emprego, sobretudo perseguindo projetos pessoais 

de viverem suas sexualidades dissidentes de uma maneira mais anônima e independente. 

Desse modo, encontrando a saída do armário em deslocamentos ou trânsitos que 

partiram de uma esfera micro para uma esfera macro, entretanto. Os processos de 

socialização se configuram em modos de diferenciação de acordo com os grupos aos 

quais se estabelece envolvimento, pensando a noção de destino a partir de Gilberto 

Velho, (1989) endosso que: 

  

 É exatamente da tensão entre as possibilidades da responsabilidade e 

ação individuais e o determinismo de forças externas que surge como 

importante a noção de campo de possibilidades Velho (1981). É aí que 

se coloca o espaço de manobra possível, diante das circunstâncias de 

toda natureza, para a implementação de projetos individuais, isto é, 

ações organizadas para atingir objetivos específicos (VELHO, 1989, 

p. 17).  
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Note-se, no entanto, que o que acontece em meu campo de pesquisa, não é 

propriamente um movimento em busca de um centro maior, nem tampouco uma fuga 

para uma cidade de menor escala em relação a capital do estado. É antes um movimento 

que assinala e acena para campos possíveis de manobras, que são acionados conforme 

os projetos individuais dialogam com as ações organizadas de um modo plural.  

Mara leva a mãe para morar com ela e sua companheira em uma cidade 

considerada de médio porte, talvez atrelada à saída do armário, ou ao tão esperado 

momento de “assumir-se”, possamos acrescentar a noção de convivência e maturidade. 

Sair do “armário” como já observamos nos relatos anteriores de minhas outras 

interlocutoras, não consiste num evento único que se encerra numa aparição exclusiva 

ou fala eventual. Assim como, viver no “armário” não pode ser classificado por uma 

experiência unilateral que as pessoas homossexuais, via de regra, se imaginam passar. 

Para Pâmela e Mara, não houve necessariamente „O momento‟ de tornar pública sua 

orientação sexual. Mara, parecendo incomodada me revelou suas críticas para com os 

movimentos sociais, em particular LGBT vivenciado hoje por jovens que queriam a 

todo custo mostrar quem são.  

Pâmela me disse que elas não costumam frequentar muitas festas juntas, e que o 

fato de não saírem para festas está mais atrelado a não se identificarem com o público 

alvo que frequenta determinados espaços [se referindo a espaços considerados LGBT] 

do que preocupação com o que terceiros possam comentar. O que vale a pena destacar 

dessa passagem salientada numa entrevista que realizei com Pâmela é que estar ou não 

no “armário”, pode ser interpretado de modo distinto de acordo com a localização 

social, idade e experiências políticas e de vida que os sujeitos possam ter. Em linhas 

gerais, aquilo que pode ser considerado como viver no “armário” para um determinado 

grupo de pessoas, difere do entendimento que outro grupo possa vir a compartilhar.   

 

Nunca expomos carinhos exacerbados na frente das pessoas, não 

porque não deva, a verdade é porque é nosso, a gente nunca sentiu 

essa necessidade de tá beijando, abraçando assim (publicamente). 

Não ficamos assim na frente das pessoas, então diante disso a gente 

não procura locais LGBT, até porque existem muito poucos né, 

Pâmela? (na cidade onde moram atualmente) nosso ciclo de amizades 

lá é muito das pessoas que a gente conhece no trabalho, e que sai do 

trabalho e continua ali num barzinho, num restaurante. A gente sai 

muito com pessoas do trabalho que se tornaram amigos, não são mais 

só pessoas do trabalho, mas são amigos. Locais LBGT lá na verdade 



85 

 

tem muito pouco, os que tem a gente não gosta tanto.  Porque é uma 

coisa muito teen nejos (palavra tenn do inglês, corresponde a 

adolescentes e nejos – sufixo para identificar estilo musical, sertanejo) 

então não faz nossa opção não. Agora quando a gente morava em 

Natal nosso ciclo era mais de pessoas gays mesmo. (Entrevista com 

MARA e PÂMELA 13 de agosto 2018 Natal-RN).   

  

Observe-se que ambas classificaram como carinhos exacerbados beijar ou 

abraçarem-se em público, o que para Sandra outra interlocutora, mais nova que Mara e 

Pâmela, parecia ser algo “natural, como qualquer casal hétero faz”. A questão 

geracional entra como fator elementar para o que uma pessoa pode considerar viver no 

“armário” ou fora dele. De modo semelhante, o que se pode depreender de tudo isso são 

as diversas formas como o “armário” atua de diferentes maneiras na vida de pessoas 

distintas. Em outras palavras, o closet não funciona como um lugar claustrofóbico para 

todas as pessoas que o vivenciam, para algumas ele pode servir como amparo, e para 

outras como os dois o que não significa positivar nem um, nem tampouco o outro.    

Em algumas entrevistas, chama à atenção a profusão de sentidos que são 

manejados em torno do processo de comming out, não apenas enquanto o momento de 

descoberta da sexualidade dissidente da heterossexual, mas como um recurso utilizado 

ao longo do curso de vida. Como nos ensina Velho (1989) é a partir do raciocínio que 

cultivamos a ideia de que os outros indivíduos são pessoas, e assim passamos a 

identificar neles consciência, vontade, interesse, deveres, emoções e etc. Percebendo 

assim, que no decorrer da trajetória de cada indivíduo as diferenças existem enquanto 

aspectos que podem acontecer de modo eventual, mas que também podem gerar uma 

compreensão do ponto de vista da coletividade.    

Mas se por um lado, esse tal reconhecimento profissional ora reivindicado, ora 

negociado, alerta para processos mais complexos de adaptação social, que ultrapassam 

significados estritamente sexuais. A contratação num emprego em cargo efetivo, e não 

mais, enquanto estagiária, não significa que a ascensão a um cargo “estável” lhe confira 

imediatamente o status de segurança para falar abertamente sobre sua intimidade. Como 

veremos a seguir, e tal qual aparece na pesquisa realizada em João Pessoa-PB, por 

Mariana Melo, (2016, p. 125): “A questão da aparência e dos trejeitos, ligada 

diretamente ao uso e aceitação de estereótipos e estigmas que envolvem mulheres 

lésbicas, conecta-se também a esta noção de esconder ou transparecer algo”.  
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Eu trabalho numa sala que é tipo duas em uma, a menina que trabalha 

do meu lado, ela é bem, bem, bem, bem, beeem sem noção. Essa 

menina que trabalha do meu lado, ela uma vez tocou um forró de uma 

banda daqui, aí eu comecei a cantar uma música de circuito musical, 

aí ela disse “vish isso é quem? Aí eu disse é circuito” aí ela disse: - 

“Vish não gosto de circuito que isso é coisa de Sapatão”. Aí eu disse 

oxe, e o que é que tem a ver? Fiquei tirando onda né. Aí ela disse não 

tenho nada contra Sapatão, mas é um povo muito estranho, chato, eu 

não gosto não. Não tenho nada contra viado, aí começa sabe, mas eu 

não gosto porque eles são muito exagerados e Sapatão gosta de 

encrenca. Aí ela ficou falando, falou por uns vinte minutos e eu 

calada. Eu só perguntava, mas por quê? Fiquei questionando, porque 

como foi no meu primeiro mês não queria comentar nada com ela, 

porque ela é assessora direta do patrão né. Então não estava nos 

meus planos esconder, [sua orientação sexual] não queria esconder, 

mas também não queria me expor sem necessidade, no início. Aí 

peguei, acabei contando pra uma menina, (eu só falo menina, mas o 

povo é tudo velho que trabalha comigo) uma mulher que trabalha 

comigo, que eu tive mais afinidade com ela, aí peguei e contei, “olha 

estou me sentindo tão mal...”. (JOANA, 18 de outubro de 2018).  

 

 

A ideia do “se esconder” nos revela o quanto Joana imprime de negociações nas 

suas relações diárias no ambiente de trabalho. A colega de sala que compartilha do 

mesmo espaço de atuação profissional emite sua opinião a respeito de uma imagem que 

ela mesma criou de outrem, através de jargões como “Sapatão é um povo muito 

estranho”, ou ainda, “Sapatão gosta de encrenca”, sem sequer ser consultada. Tudo se 

passa como se num sistema onde a heterossexualidade tem passagem livre para exercer 

suas obrigações e deveres, sem ser interrompida acerca do modo como desempenha tais 

funções – coubesse julgamento moral em torno de carreiras consideradas desviantes da 

norma hegemônica (BECKER, 2008). Contudo, a estratégia de Joana de se manter 

calada, embora dita por ela em outro momento, que não era algo que constasse dos seus 

planos, é uma reação que pede cautela. Em seguida, seu depoimento reforçado pelo 

pedido de socorro ao recorrer à outra colega de trabalho mais próxima, no sentido de 

encontrar suporte e em quem previamente confiasse, encontra respaldo para então 

confessar: “olha estou me sentindo tão mal...”.  

 

Fui contratada numa escola, sendo que essa escola é da classe alta de 

Natal. Aparentemente e no dia a dia vejo que é cheia da família 

tradicional Brasileira. Nos primeiros dias fiquei meio receosa, a gente 

vai ficando calada né, vendo o território que tá pisando. E em relação 

a minha sexualidade, eu falei para pessoas que são próximas. Falei 

porque eu me senti mal, teve algumas situações de comentários “há 

não sei quem (sempre se referindo a aluno) não passa uma semana 

sem ter o que falar, quando vão falar mal de aluno, sempre falam: - 
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há ele é gay, ou, parece que ela é sapatão”, sempre tem esses tipos de 

comentários. Não sei nem o que dizer, é tipo um Bolsonaro, de 

Bolsonaro pra cima. É homofóbica, (se referindo a colega de trabalho 

que senta ao seu lado na sala) assim, e ela fala várias vezes que não 

gosta de Sapatão, não gosta de Viado, mas como tava no início do 

meu trabalho eu não quis me impor, até porque é falado que o dono da 

escola também pensa assim, que ele é assim [preconceituoso]. Dizem, 

mas eu também nunca escutei da boca dele, não sei, acredito que sim, 

família tradicional, rica, perfeitinha, aquela coisa toda. (JOANA, 18 

de outubro de 2018). 

 

     Essa “exposição” para pessoas mais próximas, todavia, é cercada por 

restrições, se em um determinado momento, ela procurou por “pessoas próximas” para 

relatar um mal estar, em outro momento, através de comentários proferidos para alunos 

envolvendo uma suposta homossexualidade, fez com que Joana decidisse, ou ao menos 

eventualmente, optasse por se calar. Nota-se, com efeito, que de todo modo, assim 

como Joana diz sentir receio por não saber onde está pisando, ela enxerga na sua colega 

de trabalho uma conduta que classifica como homofóbica. Há, contudo, que se ter certa 

cautela para ambas as interpretações, o desconforto gerado pela colega de trabalho 

quando a mesma se reporta a “Sapatão” e “Viado” no sentido pejorativo, dito por 

sujeitos próximos e que compartilhem da mesma orientação sexual pode até soar de 

bom tom. Todavia, não existem registros formais que indiquem agressões físicas, ou 

relatórios que exponham assassinatos de pessoas homofóbicas, pela prática de 

homofobia. O contrário pode ser verificado através de pesquisas de ordem pública, 

sejam acadêmicas ou não, que comprovam os índices de violência cometida contra 

pessoas LGBT.  

Se existir problemas com rótulos e/ou classificações precoces, ao que não 

estamos de todo imunes, a consequência, por assim dizer, não residiria no fato da 

própria denominação em si, mas antes, na capacidade de aprisionamento das 

identidades. O que, por sua vez, faria com que ao enquadrar a pessoa numa determinada 

ação ou discurso, esta ou aquela assumisse uma única faceta, não restando 

possibilidades para mudanças ou outras probabilidades de ser, senão o enclausuramento. 

 

 

3.4 Sentidos e Segredos na dinâmica do “armário” 
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Naquela tarde em que realizei a entrevista com Joana, no quarto do apartamento 

onde ela morava com sua filha, a frase com que iniciei este capítulo me fez pensar em 

duas coisas elementares sobre as entrevistas que elaborei para este trabalho. Histórias se 

cruzam, assim como trajetórias e projetos de vida também. Pelo menos duas, de cinco 

interlocutoras da minha pesquisa participaram de encontros de swing, com a intenção de 

realizar seus desejos de ficar com outras mulheres, sem necessariamente se 

identificarem como lésbicas. O que me fez imaginar que: primeiro, o fato de ter relações 

sexuais com pessoas do mesmo sexo, não faz de ninguém homossexual, o que difere de 

uma visão do senso comum; com a qual, é possível se escutar em formato de piadas, 

que fulano é “viado” ou fulana é “sapatão”, porque “foi pego com a boca na butija” 
35

, 

ou porque “gosta de fazer sabão” 
36

. Expressões populares, que denunciam uma 

confusão entre sexualidade e gênero.   

Segundo, ao longo de dois anos de pesquisa na graduação investigando um 

arranjo familiar formado por uma mulher bissexual e outra lésbica, e mais dois anos de 

dedicação no mestrado, pesquisando sobre vivências lésbicas, me parece que a 

lesbianidade passa a ser construída e constituída pautada muito mais no campo da 

subjetividade do que da prática sexual, em si mesma.  De todo modo, em momento 

algum estou aqui afirmando ou comprovando a veracidade desses postulados, quando 

no mais, trata-se, simplesmente de especulações hipotéticas sobre o campo de pesquisa 

que venho analisando ao longo desse trabalho. “Desta forma, é muito difícil conseguir 

muitas histórias de vida que forneçam base empírica suficientemente larga para se 

chegar a algum grau de certeza, a não ser por meio de uma pesquisa que demore vários 

anos” (QUEIROZ, 1998, p.12).  

Richard Miskolci, (2012) em pesquisa realizada na internet com usuários de 

sítios de relacionamento e paquera gay, no ano de 2009, na cidade de São Paulo, 

trabalha a partir de vasta pesquisa de campo nas redes sociais, o fato de práticas sexuais 

entre homens não ser sinônimo de homossexualidade. No seu campo de investigação 

empírica, o autor constatou que o público pesquisado era majoritariamente formado por 

homens em busca de sexo com outros homens, mas traziam no perfil “tenho mina”, 

                                                           
35

 Expressão popular usada para se referir a alguém em flagrante cometendo um ato proibido. Uma vez 

que, a homossexualidade é tida como pecado, crime e imoral em várias sociedades, esse ditado é 

empregado como alcunha para se reportar ao ato sexual, seja ele heterossexual ou homossexual.  

36
 Definição para o ato sexual homossexual de duas mulheres. Esfrega-esfrega, rala rala, cola velcro. 

“Aquela menina não gosta de homem, o negócio dela é fazer sabão”.  
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“namoro com mulher”, ou ainda, “sou casado”. Miskolci chega a mencionar numa nota 

de rodapé que a despeito de inspirações no movimento GLBTT (sic), dentro da 

subdivisão gays, existem salas de bate papo para paqueras destinadas para mulheres 

lésbicas. Ao longo do artigo o autor foca na abordagem de homens que se definem 

como “discretos” e “fora do meio” [homossexual] em busca de parceiros sexuais que 

atendam a esse perfil “normal”. O mais interessante é perceber que esses homens auto 

identificados como “Macho”, “Brothers”, “Mano”, “Ativo”, “Discreto” e “fora do 

meio” estão em busca de outros “machos” como eles.  

Tudo isso, serve para pensar como a relação homossexual para esses homens é 

algo que deve ser mantido, nas palavras do autor, como “sigilo absoluto”. O que não 

colocaria em risco a identidade heterossexual vivida em público por eles – agora 

vejamos: no universo de paqueras entre mulheres a situação de exposição assume outros 

contornos. Com isto, quero dizer que na minha pesquisa, o que verifiquei através das 

entrevistas realizadas, observações participantes, e interação de um modo geral no 

campo pesquisado foi o modo como o desejo de falar sobre uma relação que existe 

enfrenta códigos distintos daqueles encontrados no meio masculino. Aqui cabe uma 

ressalva, pois embora, tanto Maria quanto Joana, duas de minhas interlocutoras terem se 

relacionado sexualmente com mulheres em algum período de suas vidas, onde 

eventualmente também se relacionaram com o sexo oposto, ambas passaram a se 

identificar como lésbicas a partir do momento em que engrenaram um namoro com 

outra mulher. O mesmo não aconteceu no trabalho citado anteriormente, pois os 

interlocutores da pesquisa de Miskolci, (2012) não estavam interessados em se envolver 

em relacionamentos que se tornasse público com pessoas do mesmo sexo.  

Joana conta que quando se trata de namoro não faz sentido não falar, mas que 

uma vez, tendo contado para a sua mãe e para sua filha sobre sua orientação sexual não 

a isenta de ter que passar por essa situação em outros contextos. Relata que no trabalho 

se sentia mal por esconder que namorava com uma mulher, e que mesmo não 

precisando passar por esse jogo de ocultação e revelação novamente, era uma situação 

que a incomodava. No seu trabalho, era comum escutar dos colegas que haviam saído 

no final de semana com suas namoradas e namorados quando se tratava de 

relacionamentos heterossexuais. No entanto, quando a convidavam para sair ela não 

aceitava e justificava dizendo que havia saído com uma “amiga”. Mas o que faria Joana 

achar que deveria justificar sua ausência em encontros com colegas do trabalho, quando 
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estava com sua namorada se nas suas próprias palavras ela conta que não precisava mais 

passar por isso, se referindo a esconder sua orientação sexual. Até que procurou uma 

colega de trabalho próxima e nas palavras dela – se abriu.   

 
Falei que estava me sentindo mal, e me abri com ela, aí ela [a colega 

de trabalho] disse: - “homi, releve”. Me senti bem, porque desabafei 

com ela e acabei fazendo mais amizade com ela. Contei agora pra 

mais três pessoas, [do trabalho] mas por que eu contei? Por que eu 

não fiquei calada? Porque eu acho um absurdo ter que me calar, eu 

não preciso falar, mas como a gente tá criando amizade, sempre 

comenta assim: sobre relacionamentos, por exemplo, há eu vou sair 

com “minha amiga”, vou sair com meu namorado. Eu me sinto muito 

mal, quando eu tenho que falar “minha amiga”, sendo que ela é 

minha namorada.  (JOANA, 18 de outubro de 2018).  

 

 

Ter alguém no trabalho para quem contar sobre sua vida pessoal, fez com que 

Joana passasse de um estágio onde ela se sentia mal, por escutar comentários sobre os 

alunos envolvendo sua suposta orientação sexual e, passou para um estágio onde ela 

sente o oposto – que pode se caracterizar como sentir-se bem por desabafar. Todavia, 

poderíamos indagar o que levou Joana a esconder ou simplesmente decidir não falar 

sobre sua namorada em determinado momento, e noutro, como ela mesma disse abrir-se 

– buscando, sobretudo uma nova amizade? Para Miskolci, (2012) a homossexualidade 

consiste numa identidade secreta, mantida no closet sob presunção de rupturas e mesmo 

riscos de vida.   

 

A homossexualidade foi “inventada” como segredo em contextos 

culturais e históricos que perseguem e tende a existir inserindo no 

armário aqueles que nutrem interesses por pessoas do mesmo sexo. 

Portanto, o closet não é uma escolha individual, e a decisão de sair 

dele tampouco depende de “coragem” ou “capacidade” individual. Em 

contextos heterossexistas, “assumir-se” pode significar a expulsão de 

casa, a perda do emprego ou, em casos extremos, até a morte. Por isso, 

historicamente, a maioria de homens e mulheres que se interessavam 

por pessoas do mesmo sexo viveu em segredo, o que lhes legava uma 

sensação de serem únicos e viver o fardo de um desejo secreto sem ter 

com quem compartilhar temores e sofrimentos. (MISKOLCI, 2012, p. 

172).  

 

Em algumas situações o Segredo por se tratar de algo que se deseja ocultar, pode 

por assim dizer, se equiparar ao status de mentira, pois consiste num ato consciente de 

esconder algo, ou na melhor das hipóteses, escolher a melhor hora para contar e, 

sobretudo para quem contar. Grosso modo, é antes de qualquer coisa interpretado como 
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uma alteração da verdade, uma vez que, se preserva o direito a publicidade reivindicado 

por quem suspeita de que aquilo que se esteja escondendo ou ocultando se refere a 

esfera privada que de um modo ou de outro, pode revelar traços da personalidade de 

determinada pessoa. Até aí, tudo bem, se não fosse o caso de que no ambiente de 

trabalho, manter esse sigilo acabe interferindo no modo como interações são percebidas 

e construídas cotidianamente, a fim de se elevarem a relações, quem sabe de amizade. 

 

Acho que se eu não tivesse namorada isso [de falar] não me 

incomodava tanto. Porque eu poderia falar minha amiga e isso não ia 

me fazer sentir falta de gritar ou de falar que eu sou lésbica. Mas isso 

me incomoda muito, eu dizer que tô na casa de uma amiga minha 

quando os colegas do trabalho chamam pra sair, sendo que eu tô na 

casa da minha namorada. E eu pensei, eu não preciso passar por isso 

não. Aí num momento lá de conversa, [no trabalho] eu tava até 

chateada com minha namorada, queria conversar com alguém, as 

meninas lá são super legais, aí me perguntaram o que estava 

acontecendo, “conta mulher, o que foi que aconteceu?” aí eu falei eu 

não conto, porque ele não é ele, é ela.   (JOANA, 09 de setembro de 

2018, Natal-RN).   

 

Aliado a escolha do momento adequado de falar sobre aquilo que antes parecia 

inaudito, do ponto de vista de uma reserva pessoal e discrição coletiva, a dimensão da 

confiança entra em jogo como um novo elemento do sentido do que se diz 

popularmente como “guardar um segredo”. Costumamos nos referir aquilo, que por 

algum motivo ou circunstância não pode ou não se deve ser falado, como coisa, objeto 

ou mesmo sujeito. O ato de guardar, por outro lado, implicaria também em algo de valor 

que se acumula, não apenas enquanto um montante, mas porque atinge um determinado 

grau de importância que talvez não merecesse ser compartilhado com qualquer pessoa, 

em qualquer lugar, nem tampouco a qualquer momento. Poderíamos nos reportar ao 

segredo também para além da timidez, mutismo, ou mesmo falta de confiança – ao 

contrário do que se possa imaginar, a priori, do segredo como aquilo que gera mistério, 

estranheza ou mesmo desconfiança, é no espaço da esfera privada que o segredo ganha 

liberdade individual.   

O ingresso em um namoro pode ser visto como algo que motiva a saída do 

“armário”, senão de maneira tranquila e esperada como numa relação heterossexual, 

acontece de uma forma quase involuntária onde se cogita até a possibilidade de gritar 

para o mundo aquilo que se é. É ainda nesse interdito proscrito que se calcula o que se 

vale a pena passar ou não, calcula-se ainda, em que medida suas emoções como 
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chatear-se com a namorada torna-se um fardo e ela busca se livrar daquilo, naquele 

determinado momento, contando para alguém do trabalho. Podemos dizer que 

encontramos no incômodo de Joana, uma espécie de fuga para falar sobre algo que ela 

não queria mais guardar para si. Pois, o fato de ter que dar uma justificativa diferente 

daquela que ela realmente gostaria de expor sobre sua vida amorosa, encontra na 

máxima porque ele não é ele é ela, uma rota de fuga para o seu segredo. É importante 

destacar, que mesmo Joana tendo optado por não dizer diretamente que é lésbica, ela 

assim o faz, por meio de um jogo de palavras, que equivale a encontrar ressonância no 

eco do seu próprio ato de não mais calar diante de uma relação existente.  

Até aonde é possível ir em nome de um segredo ou do segredo? Veremos 

adiante que o segredo pode funcionar, inclusive, como passaporte para eventos dos 

quais se pode participar sob sensação de proteção ou de que não se está sendo vigiado/a. 

Porque afinal de contas a pessoa que faria determinado ato coberto por uma aventura, 

não é a mesma em outras situações que estaria disposta a expô-las ou compartilhá-las 

em nome de sua própria reputação. Trocando em miúdos, em nome do segredo é 

possível viver fora do “armário” sem necessariamente sair dele.  

Quando Joana se separou de seu marido, ela me disse ter vivido um momento 

que considera um divisor de águas em sua vida. Começou a pensar sobre a sua própria 

sexualidade para além das convenções de gênero, que via de regra, são impostas 

socialmente e que ela acreditara ter de cumprir. Tal qual assim o fizera, por meio do 

matrimonio e filiação biológica.  

 Através de uma narrativa que ela me apresentou como sendo linear, após 

separar-se de um casamento que durou cinco anos, estava bem fria, em relação aos 

sentimentos. Joana era evangélica e seu esposo também, ao que me disse, parece que 

havia se casado para agradar a terceiros e que depois do casamento começou a perceber 

que seu marido era “outra pessoa”. Segundo ela, relacionar-se com alguém do mesmo 

sexo, até então, era considerada uma alternativa que sequer havia sido cogitada, mas que 

se viesse a ocorrer teria de ser com suas “regras”, afinal existia uma honra de bela, 

recatada e do lar para zelar.  

Interessante notar que para Joana, cogitar o envolvimento com alguém 

comprometido não resultaria em algo que pudesse afetar sua “honra”, desde que 

houvesse uma conformação social, adequada às expectativas construídas socialmente 

para o gênero feminino. Todavia, pensar em ter alguma aproximação sexual com 
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pessoas do mesmo sexo primeiro passou por uma abordagem sigilosa e cautelosa, talvez 

devido a sua experiência religiosa anteriormente. Nesse caso, o segredo daria margem 

para uma liberdade individual, ao passo que ela poderia se proteger de uma suposta 

exposição que acarretaria danos e perdas no campo emocional. Segundo, acionar aquilo 

que ela define como honra de bela, recatada e do lar para zelar implica em administrar 

uma imagem pública na família. Para além de um segredo, o que estava em jogo era 

mais o fato de conferir manutenção a um código criado por ela, do que propriamente 

levar adiante determinado segredo ou não.  

 3.5 “Momentos de bater o martelo”: Ou, Coming out invertido ? 

 

Em A ilusão biográfica (BOURDIEU, 1986) é possível observarmos alguns 

postulados para pensarmos até que medida a história de vida interessa, ressaltando que 

ela sofre modificações, reconstruções e reatualizações constantemente, de acordo com 

acontecimentos de uma existência individual, mas que inscreve algum tipo de grafia na 

esfera coletiva. Produzir uma história de vida pressupõe tratar a vida como uma história, 

isto é, como algo possível de um relato coerente sobre uma sequência de 

acontecimentos, com significado e direção. Histórias de vida são úteis para a 

antropologia porque permitem captar relatos posicionados sobre experiências sociais 

que nem sempre são visíveis, quando adotamos uma perspectiva que privilegie 

instituições, estruturas, macrorrelações. Desse modo, é uma ferramenta que foca 

processos sociais em primeira mão, a partir da experiência dos agentes sociais. Como 

veremos no relato de Maria.     

 

Estava sempre lá meio cá e tal aí tive momentos de bater o martelo e 

dizer assim não sou lésbica, esses momentos assim de bater o martelo 

e dizer sou hétero, não, sou hétero acho que não, mas sou bissexual já 

aconteceu e, inclusive assim, essa relação com a sexualidade foi que 

desabrochou muitas flores e muitos espinhos na relação com a minha 

família. [...] Escrachei logo, falei logo assim, foi bem complicado 

(nesse momento ela pensou um pouco, e em seguida continuou) e isso 

aí tem tudo a ver com a minha relação com a maternidade, porque 

pode parecer que não, mas eu vejo assim que existe em geral e eu 

também vivenciei isso, um abismo muito grande entre mães e filhos/as 

é um distanciamento assim da realidade acaba que todo mundo se 

engana muito. (MARIA, 24 de maio de 2017).  
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Quando Maria diz que existia um abismo na sua relação com os seus pais e por 

isso ela resolveu escrachar logo. Maria não faz isso [escrachar] porque esteja em busca 

de confronto ou coisa do gênero, talvez existissem e existam eventos que precedem essa 

realidade de engano colocada por ela na relação com sua família de origem. Na sua fala, 

bater o martelo e se assumir evoca a ideia de sentença, talvez subentendida no 

imaginário de quem cursou nível superior em Direito. O ato de conceder o veredicto 

final à alguma ação, aponta para uma suposta punição de algo desviante que foi 

cometido, mas também pode ser lido como a libertação para uma pena já cumprida.  

Joana foi casada durante cinco anos com o pai de sua filha, contou-me “acho que 

só durou tudo isso porque éramos evangélicos e, nem por isso quer dizer que eu virei 

lésbica porque fui mal comida, como dizem por aí né”. Hoje, ela classifica essa 

experiência do casamento com o pai de sua filha como um episódio que vivia para 

agradar os outros, não se sentia plenamente realizada e hoje a partir de outra leitura de 

mundo que possui, nomina essa relação como algo que aconteceu porque fazia parte da 

sua criação. Interessante notar como ela própria cria uma ideia de Ilusão Biográfica ao 

dizer que não se sentia plenamente realizada no casamento com o pai de sua filha.  Esse 

movimento de olhar para trás e não se enxergar como uma pessoa plena faz com que 

Joana imagine que hoje ela é outra pessoa, e assim nessa dinâmica de ler o passado 

através do presente, ela aciona um jogo de espelhamentos onde reflete a imagem que 

considera real, como podemos ver a seguir.  

 

Tive uma criação bem fechada, para mim ou era relacionamento com 

homem ou morre solteira ficava pra titia. Eu não sentia muita atração 

por homens, mas ficava com homens e era como se fosse para 

preencher algum vazio, ou me sentir desejada, alguma coisa minha 

íntima, insegurança, ou algo do tipo. Mas, me fazer falta no dia a dia 

não fazia, como muitas mulheres tem uma necessidade de ter um 

companheiro no dia a dia eu não tinha isso. (JOANA, 20 de maio de 

2017).  

 

 Depois que me separei falei para... (irmã dela) que eu estava sentindo 

atração por mulher. Aí ela (Mara) não acredito! Que história é essa?  

aí tu sabe como é Sapatão né, ela já disse logo que ia me apresentar 

uma amiga dela, que é Sara (sua namorada até hoje, embora 

acontecimentos de crises, términos e voltas tenham sido narrados com 

frequência durante nossos encontros). Olha eu já tive umas crises aí, 

com Sara, terminei e voltei, terminei e voltei, e ela [mãe] nem sabe. 

Mas se ela soubesse, eu acho que ela ia achar que eu ia virar “hétero” 

de novo, mas não tem nem chance. Quando terminei o namoro (Com 

Sara) foi que percebi mesmo, a pessoa fica tentando imaginar será que 

eu ainda ficaria com homem, mas menina não tem chance não, sem 
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chance de ser Bi [bissexual] só lésbica e pronto.  (JOANA, dia 09 de 

setembro de 2018).  

 

Rafael Bispo, (2010; 2016) em trabalhos realizados com Jovens Emos 

participantes de comunidades virtuais do Orkut, (rede social), acompanhou encontros 

presenciais desses jovens na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo central em suas 

investigações consistiu em oferecer descrições das microdinâmicas dos desvios, e 

inversões que ocorriam entre as representações daqueles jovens, inclusive 

representações sexuais. Uma de suas interlocutoras se definia como HTML (hetéro meio 

lésbica), todavia, ao ser orientada por sua mãe para não mais frequentar esses encontros, 

sob suspeita de estar se encontrando com outras garotas, a jovem afirmava não ser 

lésbica. A jovem citada acima, assim como Joana, não possuía um entendimento sobre o 

que era ser lésbica durante a juventude, para tanto, essa compreensão chega mais tarde 

para minha interlocutora a partir do ingresso em um relacionamento duradouro 

(namoro). Onde podemos observar sua compreensão a partir de dois trechos 

selecionados em dois momentos diferentes ao longo do acompanhamento do trabalho de 

campo.  

Em conversas sobre as primeiras “descobertas” lésbicas, se recordar de já ter 

vivido aventuras clandestinas, com parceiros de ambos os sexos, inclusive com casais 

heterossexuais, o que é denominado como (swing)
37

 foi um dado de pesquisa. O que nos 

interessa aqui é pensar que contatos sexuais e interações físicas com pessoas do mesmo 

sexo, em tese, não faz de ninguém ser homossexual ou não. O que está em jogo, é o fato 

de organizar essas experiências afetivas e sexuais e vivenciá-las sem a necessidade de se 

atribuir um rótulo ou classificação. Essas vivências, notadamente são marcadas por 

agenciamentos entre suas relações pessoais e coletivas, e buscam através da 

intencionalidade tensionar o poder e desigualdade que operam em suas relações diárias 

(ORTNER, 2007).  

  O que podemos depreender a partir dessa identidade móvel e que é mutável, é 

que as pessoas vão encontrando formas distintas de organizar suas vivências de 

maneiras diversificadas a partir do contexto que as mobiliza. No meu campo de 

                                                           
37

  Prática sexual em que há troca de parceiros entre dois ou mais casais. Segundo Von Der Weid, (2010), 

a prática do swing pode ser entendida a partir da articulação entre amor, sexo e prazer nos 

relacionamentos conjugais. A autora reflete sobre como a oposição entre sexo e amor mostra-se central 

para a construção e a preservação dos relacionamentos e, como lógicas da intimidade e cumplicidade 

entram em contraste, ao mesmo tempo articulada a uma lógica da satisfação dos desejos sexuais.  
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pesquisa, quando perguntei para Sandra como e quando ela havia se (re)conhecido 

como lésbica, ela realizou uma retrospectiva de acontecimentos prévios a atuação de sua 

militância, para me situar e conferir sentido ao que ela supunha que de fato eu estivesse 

interessada em ouvir. Foram falas que se cruzaram com o passado, presente e até 

mesmo planos futuros, remexendo em lembranças desconfortáveis, pontuando sonhos, 

declives da militância, e busca por uma linearidade nos relatos contados que está tão 

sucintamente ilustrado na epígrafe. Nela, Guimarães Rosa define o momento de contar 

algo como um lugar que pretende dar conta de coisas passadas, por meio da 

administração algumas vezes da dificuldade que certos relatos exigem. Como 

observaremos a seguir, Sandra trouxe à tona um tema que foi segredo na vida dela por 

um tempo. E o ato de recontar essa história nos faz ter contato com a dimensão que as 

narrativas encontram de fazer balance por meio de realidades recruzadas.  

 
Em relação a sentir atração por mulher, eu só consegui me dar conta lá 

pelos 13 anos de idade, só que antes disso, logo que a gente se mudou 

para Natal eu passei por abuso sexual, por parte de um vizinho que era 

pai dos meus amigos. Eu passei por isso, [abuso sexual] por dois anos. 

Então assim, todo tipo de atração que eu sentia depois por mulheres, 

eu achava que era porque eu tinha trauma com homens, por conta 

desse abuso que eu sofri. Hoje eu falo de boa disso, mas foi um tabu 

na minha vida por muito tempo. Eu não falava para ninguém, e isso 

minha família não sabia, hoje em dia minha família sabe, entrei com 

um processo contra ele
38

, e ele é pai dos meus amigos que também 

sofriam o mesmo tipo de agressão e me apoiaram, por terem passado 

pelo mesmo problema, com o próprio pai. Vivi uma 

heterossexualidade compulsória por conta disso, por eu achar que 

toda atração que eu sentia por mulher era trauma de homem. Eu não 

me permitia sentir esse tipo de trauma, então estava sempre me 

forçando a me relacionar com homens porque eu achava que tinha que 

ser assim, entendeu? Eu só me abri realmente pra minha vontade 

mesmo, eu tava com 26 anos, quase 26 anos. Então assim, muitos anos 

depois ne?! E antes disso não fiquei com nenhuma menina, nenhuma.  

Aí eu comecei a tentar desenhar isso dentro do meu histórico, e eu 

acho que foi justamente isso, porque eu achava que era trauma de 

homem o fato de eu me sentir atraída por mulher. Então eu nunca quis 

viver isso, porque eu não achava que eu tinha que ter trauma de nada, 

entendeu?! Mas isso assim, foi uma coisa que eu só consegui definir, 

desenhar na minha cabeça depois de velha já. Quando eu tive coragem 

de conversar com meus pais sobre, entendeu? Porque era muito difícil 

para mim, e eu entrei com um processo mesmo, e falei com os filhos 

                                                           
38

 O projeto proposto depois da CPI da Pedofilia, iniciada em março de 2008, ficou conhecido como 

Lei Joanna Maranhão, lei nº 12.650, em homenagem à nadadora que denunciou os abusos a que foi 

submetida durante a infância por um treinador. Agora, a contagem de tempo para a prescrição só vai 

começar na data em que a vítima fizer 18 anos, caso o Ministério Público não tenha antes aberto ação 

penal contra o agressor. Até então, a prescrição era calculada a partir da prática do crime.  
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dele e com isso acabei descobrindo que os filhos também passaram 

pela mesma coisa que deve ser até mais difícil do que pra mim, porque 

eles conviviam com isso dentro de casa.  (SANDRA, 04 de agosto de 

2017).  

 

Na enunciação trazida pela fala de Sandra, ela coloca a heterossexualidade 

compulsória, como um canalizador para uma situação traumática que viveu na infância. 

Tendia a abafar seu desejo de se relacionar sexualmente com outras mulheres devido 

um episódio carregado de sofrimento, que a fazia pensar e repensar que talvez sua 

orientação sexual fosse reflexo de um segredo. Servindo amplamente para falarmos 

sobre experiências ocultadas, lidas socialmente como tabu, nesse caso, interferiram no 

processo de conhecimento e aceitação da atração que ela sentia por mulheres antes de se 

relacionar com homens. O segredo figura como um elemento intrinsicamente ligada à 

contrapartida, a revelação e encobrimento de sua condição sexual. 

Um trabalho interessante para pensarmos para além da heterossexualidade 

compulsória consiste na pesquisa realizada pela autora Maria Luiza Heilborn, sobre Ser 

ou estar Homossexual. Em algum ponto, esta categoria fluida, que a autora apresenta 

entre o ser e estar possibilita um tipo de flexibilidade para a fala de sujeitos e sujeitas. 

Práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo, a partir da leitura desse texto, imprimem 

outros significados que não os da homossexualidade, nem tampouco da 

heterossexualidade compulsória
 
. Outra discussão interessante sobre compulsoriedade e 

continuum lesbiano, pode ser observada em (SCHAWADE, 2012), quando da revisão 

da obra de Adrienne Rich.  

Ambas as categorias sinalizadas acima, apontam para discursos que ressaltam o 

caráter da dinamicidade e complexidade, das relações sociais e sexuais. No trabalho de 

Heilborn, (2012) suas entrevistadas não definem as identidades através de relações 

sexuais/amorosas com parcerias do mesmo sexo. Trocando em miúdos, não 

encontramos aí sentido algum de nomear tal vivência como heterossexual ou 

homossexual. Eu diria que estas pessoas encontraram saídas alternativas e inteligentes 

para escaparem de classificações ou rótulos, exclusivamente ligados às suas 

preferências sexuais e amorosas, como podemos acompanhar a seguir.  

 

Este trabalho, como já foi dito, apoia-se sobre material etnográfico 

relativo a mulheres que mantêm relações amorosas estáveis com 

outras mulheres, sem que a classificação de homossexual seja a 

predominante em suas definições de vida. Mais ainda, a própria 
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dimensão da identidade sexual não se mostra encompassadora na 

constituição de suas identidades sociais. A fórmula expressa no título 

deste artigo é retirada da fala das entrevistadas e representa uma 

formulação corrente entre determinados segmentos sociais (cf. 

Portinari: 1989 e Muniz: 1991). Explorar o sentido expresso na 

distinção ser/ estar homossexual é um dos propósitos deste ensaio, 

salientando-se o modo como se constrói um lugar particular para a 

identidade sexual na elaboração da identidade social dos sujeitos em 

apreço. Dito de outro modo, essas nativas não elegem o fato de 

preferencialmente manterem relações sexuais/amorosas com parceiros 

do mesmo sexo como um elemento definitório de suas identidades 

(HEILBORN, 2012, p.4). 

  

 Neste capítulo procurei argumentar que, apesar de Sandra, Joana, Maria, Mara e 

Pâmela contarem para mim que hoje se encontraram nas suas investidas afetivas e 

sexuais com outras mulheres, nem sempre essa busca foi algo tranquilo nas suas 

experiências. Até aqui, podemos perceber como existe uma economia em torno da 

política do silêncio, como mecanismo que confere sentido e, mantém atualizadas as 

noções de aparição e ocultamento de uma identidade que é posta em suspensão, quando 

necessária. É entre o que se diz e o que se vê que narrativas sobre dores, sofrimentos, 

conquistas, perdas, ganhos e resistências vão encontrando reverberação nas lutas por 

conhecimento e reconhecimento que são travadas diariamente por as sujeitas 

protagonistas dessa pesquisa. Em linhas gerais, podemos dizer a la Gilberto Velho, que 

são campos de possibilidades que estão sendo construídos e pensados o tempo todo.  

Podemos observar também, que o segredo está intimamente correlacionado com 

negociações entre processos de saídas e retomadas ao “armário”, e que silenciar nem 

sempre implica em uma forma de violência. As próprias interlocutoras dessa pesquisa 

mostraram como desenvolvem estratégias para lidar com o ocultamento de suas 

identidades sexuais, parafraseando Joana, ninguém se apresenta como heterossexual ou 

homossexual. Inicialmente, as entrevistas me passavam a mensagem de mulheres 

sofridas que carregavam consigo angústias por não poderem ser quem são nos seus 

ambientes de trabalho, mas aos poucos, essa imagem foi sendo reconfigurada por elas e 

por mim, e hoje a visão que compartilho é de mulheres que não precisaram quebrar as 

portas dos seus “armários” porque elas os tornaram flexíveis e adaptáveis aos seus 

estilos de vida. Senão, quiçá confortáveis, ao menos suportáveis, e menos sufocantes. 

Ou, talvez pensando alto, será que poderíamos sonhar com a possibilidade de um 

coming out invertido?                   
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CAPÍTULO 4 - FAMÍLIA E ACEITAÇÃO: CONJUGALIDADE, PARENTALIDADE 

E LESBIANIDADE NA CENA CONTEMPORÂNEA.   

  
É como se, depois da obra seminal de Schneider (1984), "o 

parentesco" – essa mola mestre da disciplina – tivesse expirado de 

vez. Somente no final dos anos 90 – e com problemática radicalmente 

transformada em função de críticas advindas da pesquisa feminista, 

pós-colonialista, gay e lésbica, etc. – testemunhamos o retorno de 

estudos com enfoque remanescente do antigo campo de "família e 

parentesco".  (Claudia Fonseca, 2007, p. 9) 

 

Neste capítulo, procuro analisar como a relação familiar abarca diferentes 

significados conforme a produção cotidiana simbólica, que atravessa diversos níveis da 

experiência social contemporânea ligada a lesbianidade das minhas interlocutoras. Desta 

forma, o trabalho de campo consistiu em uma convivência mais próxima com cinco 

participantes desta pesquisa, apesar de minha interação ter acontecido com uma rede 

bem mais ampla com histórias de mulheres lésbicas.  Incluindo as técnicas já 

mencionadas como bola de neve e entrevistas, é válido ressaltar os momentos de 

produção de conhecimento quando estas mulheres abriram espaços de reflexões de suas 

experiências. A partir desta comunicação fomos abrindo canais de questionamentos e 

considerações que serão apresentados adiante, ademais cabe enfatizar a diversidade de 

histórias que eu pude conhecer durante esse processo.  

A partir das narrativas que serão elucidadas a seguir sobre o que se apresenta nos 

interstícios do dito e do não dito, em torno das relações familiares e daquilo que é visto 

e do é mostrado. Veremos em que medida a literatura sobre família e 

homoparentalidade
39

 nos ajuda a pensar sobre silêncios construídos, enquanto aquilo 

que confere manutenção para as relações vivenciadas entre mulheres. Podemos notar 

também como zonas de tensionamentos convergem entre si, de diferentes maneiras nas 

relações familiares do século XXI, convivendo com os avanços em relação ao combate 

à discriminação e à extensão dos direitos civis pleiteados por pessoas homossexuais, 

como o casamento e a adoção pela população LGBT. Neste capítulo veremos também 

                                                           
39

 Termo cunhado por uma associação situada em Paris chamada APGL (Association des Parents et 

Futurs Parents Gays e Lesbiens), no ano de 1997, referente a uma configuração familiar na qual o pai ou a 

mãe definem-se como homossexual.  
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como o exercício da co-parentalidade entre mães lésbicas (GROSSI, 2003) e, mais 

recentemente, de adoção de casais do mesmo sexo é percebido por instituições como a 

Escola e Família de origem.  

4.1- Aceitação e núcleo familiar  

 

Sandra, mora com sua mãe, que a ajuda a cuidar dos seus filhos, Mateus, 10 

anos, e Lucas, sete anos, ao passo que Sandra ajuda sua mãe a cuidar-se também, pois 

dona Silvia perdeu o braço direito quando tinha 17 anos de idade, vítima de um acidente 

de trem, em São Paulo. Sandra me contou que ela é “super independente, mas de vez em 

quando é preciso auxiliá-la em algumas tarefas domésticas. Que ter perdido o braço 

direito, não a impediu de casar, ter filhos, ter sua casa e fazer suas coisas”.  

Os pais de Sandra são separados há oito anos, sua mãe reside na capital do 

estado do Rio Grande do Norte e seu pai, no interior do estado com sua atual 

companheira. Seu irmão (de sangue) mora junto com ela, seus filhos e a mãe – Dona 

Silvia. Enquanto seu irmão mais novo, (de consideração
40

) mora com a esposa e a filha 

do casal. Sandra raramente fala sobre seus irmãos, na verdade eu só soube que ela não 

era filha única, quando a interpelei sobre tal assunto. Seus irmãos, que são personagens 

coadjuvantes em suas narrativas familiares, parecem conviver tranquilamente com a 

ideia de terem, ou serem informados sobre a existência de uma irmã lésbica.   

Para além de uma cooperação entre mãe e filha, tensões foram sendo expostas 

aos poucos, conforme acordos familiares foram sendo estabelecidos. Ter sido mãe 

solteira na adolescência parecia não ser um problema na família de Sandra, ou ao 

menos, não era algo para preocupar tanto ou quanto o fato dela namorar com outra 

mulher. Sandra me contou que quando se abriu para sua mãe sobre estar apaixonada por 

alguém do mesmo sexo, Dona Silvia não teve uma reação positiva, diante da notícia 

recebida de que tinha uma filha homossexual.  

É comum a referência a episódios tensos quando o assunto “se abrir para a 

família” de origem é colocado em questão.  “Falar de família é evocar um conjunto de 

valores que dota os indivíduos de uma identidade e a vida de um sentido” (FONSECA, 

2002. P. 5) sendo assim, não é raro obter confissões embargadas de emoção, olhares que 

se desviam ou buscam encontrar conforto em outra direção, ao procurar narrar uma 

                                                           
40

 Irmão de consideração nesse contexto é equivalente a irmão adotivo.  
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experiência difícil de maneira minimamente leve. Existe sempre uma nuance ofuscada 

ao se recordar de eventos delicados e tentar narrá-los para uma terceira pessoa, algumas 

histórias foram sendo preenchidas por lacunas, outras por objetividade demasiada e há 

ainda aquelas que foram “esquecidas”.  

Luiz Fernando Dias Duarte (2009) nos oferece o conceito de tensão contrastiva, 

onde este pode ser caracterizado por uma gestão da vida privada nos diferentes 

segmentos da vida social. Essa tensão contrastiva da qual nos fala Duarte, encontra-se 

em jogo nos níveis mais abrangentes da ordenação moral. Sendo assim, a gestão a que 

esse autor se refere ordena movimentos das trajetórias pessoais e familiares, em busca 

de sua atualização moralmente definida, como caráter elementar da localização do 

ethos. Ainda segundo este autor, podemos dizer que o ethos privado funciona como 

processos considerados de “desentranhamento” focalizando certos campos da 

sexualidade. A dinâmica pela qual se opera este tipo de formulação acena para a 

subjetividade que é construída em oposição ao isolamento da dinâmica social vigente. 

Destarte, observaremos nos relatos a seguir como essas tensões contrastivas são 

verificadas nesse campo de pesquisa, em especial, nas trajetórias de mulheres lésbicas 

em diálogo com seus familiares, acompanhemos:  

 

Hoje em dia minha mãe até briga se eu falar nisso, (nas ameaças 

sofridas por sua genitora devido a exposição de sua lesbianidade). 

Hoje em dia minha mãe tira até fotos [com ela] e posta nas redes 

sociais, teve uma que ela postou no mês da visibilidade lésbica, “tenho 

orgulho de ser mãe de Sapa”. Mas foi todo um processo, ela ama meus 

filhos, super me ajuda a cuidar deles, então assim, hoje ela é outra 

pessoa em relação a isso (sobre conviver bem com sua orientação 

sexual). Minha mãe adorava minha ex namorada, tanto que quando a 

gente terminou ela vivia perguntando “ e ela não vem mais aqui 

não?”. Esse tipo de coisa. Então assim, ela (Dona Sílvia) é super 

tranquila, [atualmente] até quando a gente discute e eu quero fazer 

raiva a ela, aí eu falo “lembra de quando a senhora queria me bater 

com um cabo de vassoura?” Aí ela começa logo a chorar arrependida 

e eu paro. Mas foi uma coisa que no início me machucou muito 

também, porque ela queria me bater real, chorou, fez todo aquele 

drama. Hoje em dia ela não quer nem que eu toque nesse assunto, ave 

maria se ela souber que alguém comentou algo por eu ser Sapatão, 

ela já se mete logo e defende. Briga mesmo por mim. Minha namorada 

(atual) vive lá em casa e ela também é muito companheira, se dá bem 

com minha mãe, então hoje posso dizer que eu não tenho problemas, 

que é de boas assim, mas já teve esses momentos mais difíceis 

também, sabe. (SANDRA, 04 de agosto de 2017).  
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Isto posto, podemos pensar que a tensão contrastiva tal qual defendida por 

Duarte (2009:20) aponta para o modo como essas tensões se armam de modo muito 

semelhante ao da oposição entre o “tradicional” e o “moderno”, onde ser “moderno” 

sinaliza para segmentos favoráveis a flexibilização sexual. Como já vimos no capítulo 

anterior desta dissertação, o que se entende por a saída do “armário” não assume os 

mesmos contornos significativos para todas as interlocutoras que vivenciam esses 

processos de ocultação e revelação de uma identidade dissidente. Mas assinala para 

entendimentos distintos, de acordo com a questão geracional, como já foi frisado 

anteriormente. No relato acima, Sandra identifica que atualmente sua mãe é de boas 

com a orientação sexual dela e, sobretudo com suas namoradas, a ex e a atual.  

Podemos nos reportar ao hoje, onde Dona Silvia acolhe o relacionamento de sua 

filha com outra mulher, da maneira como Duarte (2009) se reporta ao contexto de 

“moderno”. Pois existe aí, uma abertura para lidar com a sexualidade da filha de modo 

“desentranhado” de uma visão ad hoc “tradicional” onde imperava os dramas, lágrimas 

e ameaças de agressão. Indo mais longe, ouso afirmar que essa tensão contrastiva pode 

ser traduzida sob a diferença entre o que se imagina ser, brigar comigo e brigar por 

mim. Ambas as situações teve Dona Silvia agindo em prol de uma atualização da moral 

que acredita estar defendendo ao nos dirigirmos para uma ordem familiar.  

Se para Sandra, apesar de no início da sua comunicação sobre sua orientação 

sexual – sua mãe não tenha demonstrado uma boa reação, logo em seguida veio o 

entendimento e acolhimento, tanto da filha como de sua (s) namorada (s). Mas na sua 

família, Sandra compartilhou lembranças de situações onde não houve uma recepção 

positiva de outros membros homossexuais que ela se recorda, como de uma prima e um 

primo. Lembra que a prima, que na época morava em São Paulo foi o primeiro caso que 

se ouviu falar de homossexualidade na família, episódio que ela rememora, sobretudo 

por a prima ter sido expulsa de casa aos 20 anos de idade.  

 

Minha prima era total masculinizada ela é ainda. Ela é bem 

estereotipada assim, aquele rótulo que as pessoas colocam. Ela até 

chegou um tempo a pensar se era homem trans, pensou sobre isso, 

mas compreendeu que não. E hoje em dia ela está casada, meu tio 

compreendeu, mas assim depois de muitos anos. Depois que minha tia 

faleceu, depois que ela foi pra o enterro da minha tia, eles se 

aproximaram de novo e hoje em dia ele respeita, aceita, visita porque 

elas [prima e a esposa] moram em Santa Catarina e ele (tio) mora em 

São Paulo. Mas assim, ela foi o primeiro caso [de homossexual que se 

tenha registro na família] e a família não soube lidar de jeito nenhum. 

Eu não tenho tanta proximidade hoje em dia com minha família, tipo, 
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tias, avós, avôs, porque minha família toda mora em São Paulo. As 

pessoas compreendem, aceitam, mas não convivem então eu não sei 

como seria a postura deles, se convivessem com a minha sexualidade. 

Porque eles sabem de longe, respeitam de longe, dizem que aceitam 

de longe e eu vou pra lá, sei lá algumas vezes por ano, mais pela 

militância e nem sempre eu consigo vê-los. Essa minha família que 

não é núcleo, pais, filhos, irmãos eu não sei se aceitariam tão bem se 

convivessem com isso (homossexualidade dela). (SANDRA, 16 de 

maio de 2018).  

   

 

O depoimento de Sandra explicita noções distintas sobre o que se entende por 

“aceitação”. Para Leandro de Oliveira, (2013) a “aceitação”, sempre escrita entre aspas, 

é uma categoria que aponta para processos de inclusão e exclusão de pessoas entre 

certas redes. A aceitação oferecida por mães e pais para os seus filhos gays e filhas 

lésbicas após a visibilização da sexualidade, funciona como uma dádiva. Vejamos no 

discurso de Sandra como a morte de um familiar pôde valorizar o sentido da aceitação 

vivenciado por sua prima. Em outra situação, Sandra recorre a uma suposta aceitação do 

seu tio para com a sua prima, devido não ter que conviver com esta, bem como atribuí a 

si mesma a aceitação de sua família extensa para consigo, através da distância que a 

coloca longe de seus familiares. Em todo caso, parece que aceitar sem ter que estar 

próximo seria mais fácil, do que ter que conviver, ainda que sob suspeitas, como foi o 

caso de sua prima que fora expulsa de casa, por borrar as fronteiras entre sexo e gênero. 

Para outra interlocutora minha, a aceitação figura tão somente enquanto 

fingimento por parte de sua mãe, como podemos conferir abaixo:  

 

Saí de casa (da casa de sua mãe) de novo, por questões de adaptação, 

porque ela não aceitava minha orientação sexual no começo, hoje 

aceita, mas ela não aceita, ela finge. Minha namorada nunca foi lá em 

casa, na casa da minha mãe, mas hoje ela fala o nome de Sara, que 

antes ela não falava. Ela as vezes pergunta, e fulana não fez isso não? 

No meu aniversário ela foi, Sara estava lá, elas conversaram como se 

fossem conhecidas e só. Mas eu vejo que, por exemplo, antes ela tinha 

aversão, ela tinha nojo, ela tinha depressão, ela sentia o monte de 

coisa, mas no semblante dela hoje é perceptível que ela não sente mais 

isso. É mais aquela resistência de não dá o braço a torcer, aquela 

resistência de não aceitar mesmo, porque ela teria que encarar meu 

padrasto e acredito eu que ela não está disposta a isso, tem a idade, 

tem um monte de coisa por trás disso. Se ela fosse escolher é claro 

que ela preferia que a filha fosse hétero, mas como ela tá vendo que 

não dá mais... Esses dias teve uma discussão no grupo da família 

(grupo no whatsapp – plataforma virtual de troca de mensagens 

instantâneas) aí um primo falou que apoiava o Bolsonaro, e minha 

mãe tá nesse grupo. Ela não disse nada, mas era pra ela me defender, 
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ela sabe que eu falo que aquele homem não presta (Bolsonaro) e 

mesmo minha mãe ouvindo tudo que digo, que ele é contra gay, 

lésbica, negro, machista, racista, homofóbico, ela não disse nada. Aí 

isso me deixou assim bem mal, porque é uma coisa que eu sou e o 

povo do grupo da família sabe e mesmo assim vão votar nele. Aí eu tô 

afastada (do grupo virtual dos familiares) esses dias, é tanto que eu 

nem falei mais nada lá. (JOANA, 11 de novembro de 2018).    

 

Para Joana, a aceitação de sua mãe estaria baseada numa espécie de resistência 

que ela possui diante imaginar enfrentar o atual companheiro (padrasto de Joana), e as 

outras pessoas da família, incluindo o sobrinho que apoia o candidato com ideias 

machistas, racistas e homofóbicas, segundo ela. Joana revela certo descontentamento ao 

evidenciar que se sua mãe tivesse o poder de escolha, não escolheria ter uma filha 

lésbica, mas como sabe que isso não é possível, se sujeita ela, a entender sua mãe. 

Durante praticamente dois anos desde que conheci Joana, nossas entrevistas sempre 

foram marcadas por seus deslocamentos constantes. Joana passa temporadas no 

apartamento de sua irmã, na casa de sua namorada, quando estas estão bem, e na casa de 

sua mãe (com menos frequência) desde que esta decidiu tornar público seu 

relacionamento com Sara. Gostaria de ressaltar que às vezes em que Joana retornou à 

casa de sua mãe, alegou ter sido por questões de ordem financeira e não outras.  

Lembro que Joana me contou na primeira entrevista em que realizamos que já 

morou durante um período com sua namorada, mas a convivência, nas palavras dela, 

não tinha ido pra frente (sic), porque Sara não levava jeito com criança. Em outras 

conversas que tive com Joana, ela chegou a me confidenciar que Sara tinha planos de ir 

morar nos Estados Unidos, e que ela não poderia acompanhá-la, pois não queria se 

separar de sua filha, confessando ter receios de que Sofia, não entendesse a situação e 

parasse de falar com ela. Uma vez que, se Joana decidisse ir morar em outro país com a 

namorada, Sofia ficaria por um tempo com a avó materna, que faria sua cabeça para 

não perdoar sua mãe.   

Se a mãe de Joana, não recebe Sara – sua namorada – em casa, para outra 

colaboradora nossa – Sandra, essa relação parece ser um tema superado nas suas 

discussões familiares, como notamos a seguir.  

 

Tô namorando agora faz cinco meses, minha mãe é louca por ela. Ela 

é a primeira namorada que meu pai realmente conhece, porque a outra 

ele conhecia como amiga. Ela é minha segunda namorada, a outra eu 

namorei dois anos e pouco, mas assim eu nunca apresentei a outra 

como minha namorada para meu pai, era sempre minha amiga, 
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embora ele soubesse que era (namorada) e agora essa, ele conhece 

como minha namorada. E ele (pai) trata ela super bem, ele mora numa 

cidade da região do Seridó, (interior do estado) mas quando ele vem 

aqui, (capital) ele sempre pergunta por ela, dá beijo, abraço, pergunta 

como ela está, chama a gente para ir pra lá (Cidade onde o pai de 

Sandra reside atualmente) e minha mãe só falta botar ela num 

pedestal. Porque ela (namorada atual) praticamente mora na minha 

casa hoje em dia, porque ela é do interior, e para conciliar a rotina dela 

aqui em Natal fica mais fácil ela ficar em algum lugar aqui, e ela fica 

muito na minha casa. (SANDRA, 16 de maio de 2018).  

 

 

Mas se por um lado, os pais de Sandra (atualmente) lidam de forma 

compreensiva com o seu relacionamento, e recebem sua namorada de maneira 

acolhedora e com respeito, seu núcleo familiar comporta ainda, a presença de um irmão. 

Que embora não venha muito a tona nas nossas conversas, apareceu uma vez quando eu 

questionei Sandra sobre essa convivência tão “tranquila” e aparentemente sem questões 

tensas com sua família de origem no núcleo familiar.   

Em relação ao seu pai, Sandra contou que por ele não morar mais em casa não 

vivenciou de perto nenhuma rejeição da parte dele ou coisa do tipo, enfatizou que 

apesar de não ter sido fácil contar para ele que estava namorando com uma mulher, 

disse que sua reação foi bem mais receptiva do que a de sua mãe. Fez questão de me 

contar como foi o momento que revelou sua (homo) sexualidade para seu pai. Disse que 

o mesmo enfatizou que não tinha nenhum problema, que não ia deixar de amá-la por 

isso (o fato dela se relacionar com outra mulher). Ao narrar esse acontecimento, 

aparentemente emocionada Sandra, recordou com os olhos brilhando que abraçou seu 

pai e chorou muito. A reação paterna negativa esperada por ela deu lugar para a surpresa 

positiva, que em algum grau sugere contemplar a idealização de um sentimento de 

aceitação, que se estende para todo o seu núcleo familiar e é reforçado da seguinte 

maneira.  

 
A convivência é maravilhosa (em sua casa) as pessoas me respeitam 

muito, meu irmão às vezes quando a gente briga, ele joga isso 

(lesbianidade) como se fosse um defeito, isso ainda me incomoda 

muito. Mas as pessoas que realmente me importam que são meus 

filhos e meus pais, eu não tenho o que reclamar. Eu tive muita sorte, 

muita sorte real. Eles me apoiam muito, são loucos por ela (namorada) 

apoiam minha militância, apoiam tudo. Meus filhos hoje em dia 

compreendem, Lucas que é o mais novo, já chegou a falar algumas 

vezes que não podia (mulher namorar com mulher) que eu acho que 

ele aprende na escola, mas a gente (ela e a namorada) conversa, tenta 

desconstruir diariamente. (SANDRA, 16 de maio de 2018, Natal-RN).   
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O preconceito pode em alguns casos estar vinculado à experiência sexual ao 

invés de homofobia. Onde há consideração é difícil encontrar ou perceber preconceitos 

e privilégios. Para Sandra, se seu irmão quando discute com ela joga com sua orientação 

sexual para tentar desclassificá-la, apesar de esse enquadramento incomodá-la ela diz 

deixar para lá. A noção conceitual dos sentidos da aceitação (OLIVEIRA, 2013), 

funciona enquanto recurso que media cenas desagradáveis e age na restauração de 

relações familiares como ponte no reparo de ofensas direcionadas a gays e lésbicas. E 

assim, nós vemos como histórias de vida, podem ser ressignificadas de acordo com os 

significados que vão sendo fabricados diante de ações indesejadas versus a aceitação 

gerada. Como resposta podemos pensar que o fato de fingir que não se importa, seria 

desconsiderar tal ação, ou em outros casos, considerar que aqueles/as que não 

comentam nada a respeito de sua orientação sexual seriam as pessoas que aceitam.      

4.1.2 Economia nas trocas simbólicas familiares 

 

Conforme assinala (BOURDIEU, 1974), a posição de um sujeito na estrutura 

social [familiar] não pode ser descrita sob um único ponto de vista, mas deve ser 

entendido como um sentido de trajeto social, isto é, sob uma perspectiva de curva. Uma 

curva em ascensão ou regressão. Neste sentido, vale pensar a posição dessas mulheres 

que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres, problematizando suas 

trajetórias pessoais com grupos ou indivíduos que têm propriedades comuns ao menos 

no sentido ascendente ou descendente do trajeto dessa curva de vida que convergem 

entre elas. Ascender ou descender nesse contexto alude para os processos de 

enfrentamentos e reconciliações que podemos identificar nas narrativas expostas aqui.  

Para Maria, o processo de comming out e aceitação, na sua narrativa, parecem 

ter acontecido concomitantemente. Ao passo que Maria se viu “vítima” de um boato, 

que a colocou em colisão com seus pais, os acordos e tratados estabelecidos no núcleo 

familiar a colocaram em contato com uma nova esfera de relacionamento.  

 

 
Olha, é... faz um tempo (longa pausa) era, quando eu era pré 

adolescente, no comecinho da adolescência virou brincadeira entre as 

minhas amigas da escola, uma beijar a outra pra ver como era o beijo 

da outra, brincadeira, no comecinho da adolescência. Meus pais 
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sabiam disso, só que eu nem sei o que eles achavam. Também esse 

grupinho [da escola] de amizades assim (LGBT), inclusive uma delas 

eu soube essa semana que se casou com uma mulher. E eu pensei, 

Ownn mas começamos juntas hein. Bom aí foi isso, mas eu também 

não namorava ou me relacionava com nenhuma mulher, nem nada. Ai 

a primeira namorada que eu tive, minha mãe ficou sabendo, por conta 

de uma amiga dela que me viu na praia com essa namorada e contou 

pra ela, foi fazer fofoca. Aí quando cheguei em casa foi um escarcel, 

foi um escândalo, eu tinha 17 anos. E aí a gente brigou bastante, eu 

aquela coisa bem rebelde adolescente. Saí de casa, fui morar com ela 

[a namorada] tinha começado a faculdade, estava estagiando, achava 

que eu podia cuidar de mim. Doce ilusão poderia ter ficado mais um 

bocadinho na casa da minha mãe. Mas a gente é rebelde mesmo né? 

Mas depois foi tudo tão rápido que a coisa se resolveu assim, que eu 

não me recordo bem do drama. Eu só me lembro que foi assim meio 

dramático. (MARIA, 02 de outubro de 2018).   

 

   A fala de Maria traz elementos importantes para pensarmos como a aceitação 

nesse contexto, pode estabelecer uma espécie de limite e, inclusive pode ser testada 

mais de uma vez, como lemos nesse breve fragmento que selecionei para conhecermos 

um pouco mais de perto a história de nossa interlocutora. Primeiro – Maria diz que 

“brincava” de beijar garotas na escola, episódio que afirma conhecimento dos seus pais, 

que apesar de não saber o posicionamento deles a respeito da “brincadeira”, se não 

estava lhes incomodando, aparentemente estaria tudo certo. Em segundo lugar, a 

veiculação de um namoro chega até sua casa como um evento dramático, onde Maria 

encontra respaldo no que chamou adolescência para brigar com sua mãe. Maria diz não 

se recordar muito bem de como tudo se desenrolou, enfatiza o drama, e logo em seguida 

consuma seu breve entendimento sobre aceitação dizendo que a coisa se resolveu tão 

rápido que nem ela mesma lembrava-se como havia acontecido.   

   Nesta sessão, observamos como a aceitação (OLIVEIRA, 2013), funciona 

enquanto recurso que media e age como ponte na relação de lésbicas e suas famílias de 

origem. Acompanhamos como histórias de vida, podem ser ressignificadas de acordo 

como vão surgindo redes de apoio no núcleo familiar, por exemplo, uma filha “expulsa” 

de casa por revelar sua homossexualidade, retorna em outro momento, volta para ficar 

mais perto de sua mãe e diminuir os custos que existiriam para ambas, com a filha 

morando “fora de casa”.  Noutro caso, uma filha que praticamente apanhou da mãe ao 

contar sua preferência sexual por pessoas do mesmo sexo, posteriormente passa a ser 

tratada com carinho e recebe apoio de sua progenitora, contando, inclusive com a ajuda 

desta para cuidar de seus filhos e hospedar a namorada que vem de outra cidade.  
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Se podemos aprender algo com essas histórias, é possível enxergarmos como a 

pedagogia da exposição, inicialmente vivenciada enquanto um momento delicado para 

Joana, Sandra e Maria, e suas respectivas mães. Por outro lado, nos ensina como 

gerenciarmos as tensões contrastivas que permeiam as zonas interditas e prescritas entre 

lidar com acontecimentos visibilizados e reservas que sublinham receptividade e 

reconsideração.  

4.2 Amigas, Mães e Esposas: Contexto familiar contemporâneo  

    

Mara, 43, nasceu na capital do estado do Rio Grande do Norte, é filha única por 

parte de mãe, com quem sempre morou. Disse não ter enfrentado nenhum grande 

conflito em relação a sua orientação sexual, ao que costumava sair de casa para 

encontrar com Pâmela, sua namorada na época, e hoje atual companheira. Contou-me 

que apesar da sociedade a qual vivenciou suas primeiras experiências afetivas e sexuais 

há 20 anos, ter sido declaradamente contra o namoro entre pessoas homossexuais, diga 

se de passagem, o que não é muito diferente dos dias de hoje, apesar de maior debate na 

cena pública e veículos de mídia como um todo (GUIMARÃES-SILVA, 2017) Mara, 

fez questão de ressaltar que apesar nunca foi empecilho para não viver sua vida.  

Para Mara, mudar-se de cidade, ainda que fosse para residir numa cidade de 

menor porte, parece não ter afetado a convivência com sua companheira. Pelo contrário, 

a migração ocorrida devido a possibilidade de emprego efetivo e moradia fixa 

contribuiu para elas morarem juntas.  

O arranjo familiar organizada por Mara, Pâmela e Miguel – que é filho adotivo 

das duas e sobrinho consanguíneo de Pâmela, é um convite para pensarmos a 

homoparentalidade como o ponto alfa do parentesco (FONSECA, 2007). A família 

reside com a mãe de Mara, em uma cidade da região do Oeste Potiguar, localizada no 

estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, pensar como famílias compostas por 

duas mães vêm atualizando o repertório sobre contexto familiar é pensar também em 

outros modos de configuração do que se entende por parentesco na antropologia 

(MEDEIROS, 2006). A mãe de Mara, embora more com ela e sua companheira há onze 

anos, demonstrou surpresa e espanto ao ser comunicada pela filha, de que receberiam 

em casa, a visita de uma pessoa da assistência social do município, para tratarem sobre a 

guarda de Miguel.  
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Pâmela costuma se referir a Mara como esposa e considera sólido seu 

relacionamento que possui há 11 anos junto de sua companheira, sobretudo depois da 

chegada de Miguel ao núcleo familiar. Juntas, elas possuem a guarda provisória de 

Miguel, que está em tramitação na justiça há quatro anos, aguardando despacho para 

uma guarda definitiva. A guarda foi solicitada no nome de Pâmela, devido o grau de 

parentesco com a criança, tia biológica, irmã do pai de Miguel – que abriu mão da tutela 

do garoto. Quanto a genitora de Miguel, ela possui outra filha além do garoto, de um 

relacionamento que viveu com outro homem, a menina mais velha três anos que 

Miguel, segundo Mara, a irmã de Miguel foi “dada” para a avó materna cuidar, tendo 

esta assumido os cuidados com a garota desde que sua mãe decidiu “sumir no mundo”.  

Grossi, (2003) descreve como gênero e parentesco atravessa a formação de 

famílias gays e lésbicas no Brasil. Ao fazer um apanhado conceitual acerca dos estudos 

de parentesco na antropologia, chama a atenção para uma tradução de contextos 

interessantíssimos locais, ao pontuar como os estudos sobre parentesco, campo fundante 

das investigações antropológicas, chega ao Brasil enquanto estudos de família.  “As 

famílias gays e lésbicas deixaram de ser invisíveis na bibliografia de referência sobre a 

família e parentesco em sociedades contemporâneas [Ocidentais] como atestam várias 

publicações recentes”, p. 280.  Ousaria acrescentar que, além das famílias gays e 

lésbicas no Brasil terem deixado de ser invisíveis, estas contribuíram ainda para um 

olhar diferenciado que o campo da jurisprudência passou a ter para esse “novos” 

arranjos familiares, como será visto no próximo tópico dessa sessão.  

4.2.1 Questões de legitimidade: do direito ao dever  

 

Ítalo Ruan Tavares Sampaio, (2017) em trabalho monográfico, realizou um 

percurso histórico jurisdicional mapeando a construção social e jurídica da família no 

Brasil. Em sua análise, o autor buscou avaliar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 4.277/DF) que outorgou no dia 05 de maio de 2011, o direito a pessoas 

homoafetivas de legalizar uniões estáveis entre seus parceiros/as. A partir de discursos 

selecionados da corte constitucional brasileira, que obteve posicionamentos contra e a 

favor da prerrogativa, é possível observarmos o quanto a sanção foi um passo 

importante e decisivo no caráter civil de pessoas homossexuais. Que antes mesmo de 

fazer vigorar medidas que aspiram igualdade, ratificam o caráter humano e moral de 
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pessoas que passam a exercer visibilidade moral e jurídica. Outra discussão que o autor 

levanta é o debate em torno da palavra homoafetividade, ao se apropriar de nomes no 

meio jurídico que asseveraram por esse termo em detrimento do homônimo 

homoerotismo, que aludia tão somente para a sexualidade, que por sua vez, buscava-se 

distanciar do termo homossexualismo, palavra de cariz patológico e preconceituoso.    

Essa discussão sobre direitos outorgados para a população LGBT nos interessa 

na medida em que duas das cinco interlocutoras dessa dissertação buscam pleitear na 

esfera jurídica a guarda definitiva do filho. Mara e Pâmela se referem uma à outra como 

companheiras, elas vivem juntas há mais de uma década. As duas são mães adotivas de 

Miguel, e possuem a guarda provisória do garoto, como não são casadas no papel, o 

documento que legitima a filiação ao garoto está no nome de Pâmela, devido ela ser tia 

biológica do menino. Todavia, essa tutela provisória e não legalmente amparada por 

uma relação legitimada em cartório, já chegou a causar alguns “probleminhas” para o 

casal, entenderemos melhor essa definição dada por Mara a partir da narrativa sobre 

situações desconfortáveis que teve que enfrentar junto a sua companheira. 

 

Sobre a guarda de Miguel, está em processo, como é mesmo o 

nomezinho que eles (órgão público) dizem? Acho que é guarda 

despacho... Sim – provisória. Desde 2015 que está aguardando 

despacho, dizem que é normal essa demora assim, enfim. A guarda foi 

solicitada no nome de Pâmela, porque ela é a tia [biológica] dele e o 

pai [de Miguel] está abrindo mão e a mãe não se sabe onde ela está. A 

gente tem até uma certa dificuldade, uma vez foi fazer um plano de 

saúde para ele aí eles (equipe responsável pelo plano de saúde) 

exigiram que tivesse a assinatura da mãe e do pai [biológicos] ou o 

documento da guarda e o documento ainda não tinha saído. Vira e 

mexe a gente tem um probleminha com isso, mas tudo deu certo. Na 

escola dele quem assinava como responsável financeira era eu, na 

escola anterior, e hoje a responsável financeira continua sendo eu, mas 

a gente pede para colocar no registro da escola [rede privada] que ele 

tem duas mães e de não mencionar o nome da genitora, por mais que 

essa informação ainda esteja no registro [de nascimento] dele. 

(MARA, 13 de agosto 2018 Natal-RN).   

 

  

O casamento, nas sociedades Ocidentais, seria um meio pelo qual se confere o 

estatuto legal à forma de família, ou antes, é concebido de modo a dever assegurar essa 

instituição conferindo lhe legalidade. Pensando com Butler, (2003) sobre legitimidade e 

ilegitimidade no âmbito das relações de parentesco reinvidicadas por pessoas não 

heterossexuais, nos é possível falarmos em campo de legitimidade. Esse campo de 
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legitimidade acionado por Judith Butler pode ser pensado numa esfera, onde, via de 

regra, existam dois polos distintos – a legitimidade e a – ilegitimidade. Se por um lado, 

para as pessoas heterossexuais o direito de casar e constituir família acena para uma 

expectativa, que embora construída socialmente se confunda com a natureza. Por outro 

lado, para as pessoas não heterossexuais, até o caráter social parece impensável quando 

se trata de decidir judicialmente se casais formados por pessoas do mesmo sexo, teriam 

ou não o direito ao exercício do parentesco.  

Herrera (2007) argumenta em artigo intitulado La otra mamá: madres no 

biológicas en la pareja lésbica, que casais lésbicos encontram diversas dificuldades no 

decorrer dos processos jurídicos e familiares quando se dispõem a exercer 

conjuntamente a maternidade.  Mara se recorda de que lhe dizem que esse procedimento 

de adoção demora mesmo e se reporta a demora como algo “normal”, embora 

angustiada por não poder comemorar a legalidade da maternidade de Miguel. Para, 

Mara a decisão judicial parecer contar como um aditivo de esperança a mais, pois este 

seria o meio civil dela estabelecer parentalidade com o garoto, através da co-

maternidade que doravante será exercida por ela e sua companheira, que já possui a 

guarda em julgado do sobrinho biológico e filho adotivo.      

Vimos que na situação da guarda de Miguel, o parentesco – tia – sobrinho, não 

foi suficiente para conseguir fazer um plano de saúde para o menino. Cabe nos 

perguntarmos, será que era mesmo necessária a assinatura dos pais biológicos para se 

efetivar a realização de uma aquisição que envolvia cuidado? Até onde é possível 

tentarmos compreender a lógica do mercado que restringe o acesso a um plano de 

saúde, mas flexibiliza o contrato com o ensino, por meio da escola na rede privada? 

Vemos nesse caso, que o campo de legitimidade, provocado pelo pensamento 

Butleriano abre brechas para refletirmos sobre contratos – casamento, e Estado – direito 

a assinar como responsável e exercer a (homo) parentalidade de um filho legalizado em 

dever e ilegal de direito.  

 

 E aqui chamaria atenção para um ponto: nem sempre sabemos o que 

queremos dizer com “o Estado” quando nos referimos ao tipo de 

“legitimação pelo Estado” que acontece no casamento. O Estado não é 

uma unidade simples, e suas partes e operações não são sempre 

coordenadas entre si. O Estado não se reduz à lei, e o poder não é 

redutível ao poder do Estado. Seria incorreto compreender o Estado 

operando a partir de um único conjunto de interesses ou de medir seus 

efeitos como se obtivesse sucesso unilateralmente. Creio que o Estado 
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pode ser trabalhado, explorado e que as políticas sociais, que 

envolvem a implementação da lei em instâncias locais, podem 

frequentemente ser o lugar onde a lei é desafiada, onde a lei é levada 

ao tribunal para julgamento e onde novos arranjos de parentesco 

apresentam uma oportunidade de ganhar nova legitimidade. 

(BUTLER, p. 240).  

 

Se por um lado, o Estado intervém nas relações sociais, que se pretendem de 

caráter privado – por exemplo – quando perguntei para Mara e Pâmela se elas eram 

casadas, a resposta negativa veio acompanhada de uma brincadeira que Mara fez 

dizendo que Pâmela a enrola até hoje. Pâmela interveio dizendo que elas já até 

pensaram em casar no papel, sobretudo para facilitar os trâmites burocráticos na adoção 

de Miguel, mas que ainda não tinha dado certo. Fiquei me questionando se o fato de 

“não ter dado certo” estaria atrelado a uma exposição, que pudesse atrair comentários 

negativos sobre o relacionamento que pode ser visto como uma amizade, apesar de na 

rede social facebook, serem veiculadas imagens das duas como um casal, incluindo 

legendas de declarações românticas.   

Miguel Vale de Almeida, (2009) em importante reflexão sobre o caso Português 

a respeito do processo de filiação biológica e adotiva voltado para casais constituídos 

por pessoas do mesmo sexo, aponta para aspectos de impasses e decisões judiciais 

acerca da igualdade formal entre o direito de estabelecer parentalidade. Almeida 

compartilha com seus leitores/as o conceito de relatedness da autora Janet Carsten, 

(1995). Conceito particularmente útil para pensarmos a ideia de conectividade, como 

categoria que sublinha o parentesco para pessoas gays e lésbicas por meio da extensão 

familiar através de laços afetivos com amigos. Ainda pensando sobre o arranjo familiar 

formado por Pâmela e Mara, a conectividade que impera nos acordos da relação de 

ambas, faz com que elas se digam casadas, sem necessariamente terem um documento 

ou contrato que comprovem essa união. Contudo, como advoga Miguel Vale de 

Almeida:  

  

O casamento é um poderoso modelo de relação em muitas sociedades 

ocidentais e é validade legalmente com muita força, oferecendo 

reconhecimento e legitimação social às relações homossexuais. 

Muitos casais usavam símbolos tradicionais do casamento para 

marcarem as suas relações como cerimônias de compromisso, indo 

beber a símbolos culturais partilhados pela sociedade mais vasta. E 

hoje investem politicamente na reinvidicação da igualdade de acesso 
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ao casamento civil. Para as mentes mais simples isto significa ou 

ruptura total com a ordem tradicional – casamento homem e mulher – 

ou uma cadência completa à assimilação à ordem de género à 

heteronormatividade. (ALMEIDA, 2009, p. 10).  

 

 Tanto assim, nos importa pensar aqui que ao se instituir o casamento como meio 

válido para legitimar uma relação existente, este projeto deixa de fora outros modelos de 

conjugalidade que existem para além da heteronormatividade. Cabe dizer que as 

hierarquias produzidas por aparatos estatais não só ditam normas e regras para serem 

cumpridas, mas são elas na medida em que ditam padrões a serem reproduzidos que 

criam também as pessoas que irão seguir essas normas e regras. Podemos dizer que são 

projetos hegemônicos que se fundamentam nas categorias de amor e paixão, categorias 

tidas nas culturas individualistas ocidentais modernas como “naturais” e como 

sentimentos obrigatórios para a união afetivo/conjugal. Desse modo, essas categorias 

passam a atualizar as definições de conjugalidade no Ocidente, inclusive aquelas 

consideradas válidas através do vínculo afetivo emocional de duas pessoas não 

necessariamente vivendo sob o mesmo teto, nem tendo filhos, ou tampouco de sexos 

opostos (TARNOVSKI, 2002).  

4.3 - Mudança social, gerações e camadas médias  

 

Maria, 28 anos, é a segunda filha de uma família composta por dois irmãos, um 

mais velho (31) e outro mais novo (15), sendo que nessa ordem tem também uma irmã 

caçula, com 11 anos de idade. Seus pais são profissionais liberais, seu pai, atua na área 

do Direito e sua mãe é Enfermeira. Quando eu conheci Maria, perguntei como ela 

gostaria que eu a identificasse na pesquisa em relação a sua localização social, ela 

prontamente me respondeu: Branca, Classe média de Natal, Mãe e Capricorniana. 

Aproximadamente dois anos transcorridos da nossa primeira entrevista e conforme fui 

me aproximando dela, notei que Maria trabalhava como estagiária em diversos setores 

(ao longo desse tempo decorrido) voltados para atividades relacionadas à sua formação. 

Mantinha como atividade principal os cuidados para com Caio, seu filho, e se dedicava 

a formações espirituais entre encontros de constelação familiar, exercícios direcionados 

para o cuidado da natureza e de si, entre seus estudos na Universidade, na graduação de 

Direito. 
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Em conversas informais, durante uma formação política em um seminário 

pensado para mulheres lésbicas, na Zona Norte da cidade encontrei uma amiga, (Ana) 

em comum minha e de Maria. Conversávamos sobre o andamento da minha pesquisa e 

sobre assuntos relacionados ao momento vivencial que havíamos participado durante a 

programação do seminário em questão. Essa amiga me perguntou se eu havia tomado 

conhecimento do problema de saúde pelo qual Maria atravessara – respondi que sim, 

mas na verdade eu não sabia muito bem do se tratava o quadro pelo qual, nossa amiga 

havia enfrentado. Ana me confidenciou que Maria “tinha umas coisas estranhas” eu 

devo ter ficado alguns segundos tentando imaginar o que ela queria dizer com aquilo, 

mas tive que perguntar diretamente o que “essas coisas” tinham haver com seu 

problema de saúde. Tive a leve impressão de que Ana, por conhecer Maria há mais 

tempo que eu, sabia exatamente porque tinha usado aquela referência ao descrever a 

amiga para mim. 

Na intenção de tentar ajudar Ana a reconstruir sua lembrança da suposta 

estranheza atribuída a Maria, comentei sobre a escala que Maria havia organizado de 

amigas, na qual incluíra nós duas para passar a noite em sua casa, devido seu problema 

de saúde. Ana, apenas mencionou que Maria sofria com uns problemas que eram 

complicados de explicar, em seguida ao emitir juízo de valor, pontuou que considerava 

estranho da parte dela declarar uma independência da família, sendo que são seus pais 

que contribuem para o sustento [financeiro] da casa onde ela vive com Caio.  

Maria, ao se reportar a sua família de origem, falou da biografia dos seus pais, 

atualmente os situa numa posição favorável economicamente. Contudo, lembra que nem 

sempre foi assim, fez questão de me contar à trajetória de vida que seus avós, tanto 

maternos, quanto paternos, percorreram de cidades interioranas do estado até chegarem 

a capital e como esses deslocamentos foram marcados por lutas de ascensão social. 

Classifica um momento de virada na sua vida quando seu pai foi aprovado para um 

cargo público de prestígio, e que, por conseguinte, gerou uma mudança significativa na 

forma como passaram a organizar sua vida e de sua família.  

Para a antropóloga Claudia Fonseca (2002) as redes familiares assumem um 

novo destaque na ajuda mútua, quando passamos a considerar a importância do 

parentesco, seja ele por laços de sangue ou por laços de consideração. Pensar em como 

os modelos de família variam de acordo com a localização social, a depender da classe, 

por exemplo, consiste em perceber que aquilo que para uma pessoa é visto como ajuda, 
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para outra pode soar como ofensa. Maria, embora more sozinha com seu filho, consegue 

sustentar os gastos da casa e os cuidados com Caio por meio de ajuda financeira que 

recebe dos pais.      

 

O trajeto da minha família, bom... Eu venho do meu pai e da minha 

mãe, minha mãe vem do pai dela e da mãe dela. O pai da minha mãe é 

descendente direto de Indígena, os pais dele [avô materno] eram do 

interior e eram Indígena, é outra relação, não é nem uma questão de 

ter ou de não ter propriedades, mas é de viver outra cultura. [...] O que 

eu vejo mais do que a classe social é a interação entre as raças, porque 

era uma família de brancos e meu avô um Negro Indígena, assim ele 

era bem negro, mas era bem Indígena também. [...] Minha avó por 

parte de pai criou meu pai sozinha, o pai do meu pai nunca apareceu, a 

gente não sabe quem foi, suspeita que tenha sido de uma relação não 

consensual, mas ninguém fala nisso, a gente não teve contato com o 

pai dele, [avô paterno]. Ela [avó paterna] veio de uma família, onde 

perdeu o pai muito cedo, o irmão mais velho também morreu muito 

cedo. Então ficou ela e mais duas irmãs, uma das irmãs casou cedo e 

ela [avó paterna] e outra irmã foram para um convento, porque era a 

única opção que tinha. Então ela foi freira a vida toda, engravidou e 

teve o meu pai, foi expulsa do convento e depois foi catar lixo na rua. 

[...] Ela [avó paterna] engravidou com 40 anos, e ela deu muito 

suporte [financeiro?] para família do meu pai com a minha mãe, 

porque ela era aposentada e podia dar essa condição pra gente. Meu 

pai e minha mãe logo vieram os filhos, e aí meu pai e minha mãe 

foram fazer faculdade, meu pai se formou em direito, aí passou num 

concurso público e num determinado momento da vida mudou 

completamente a situação financeira da minha família (MARIA, 02 de 

outubro de 2018) 

 

  

A ajuda financeira que Maria recebe de seus progenitores, não chegou a ser 

mencionada de forma direta nas nossas entrevistas. Porém, em conversas informais 

aparecia materializada na figura de sua mãe, como uma pessoa que auxiliava 

diretamente nos cuidados de Caio, inclusive contrariando a alimentação “saudável” que 

ela como mãe ensinava para o garoto. Maria me disse que entre idas e vindas com a sua 

mãe e entre conversas e mais conversas a relação em casa foi se estabilizando aos 

poucos. Classifica essa dinamicidade de um relativo entendimento e compreensão 

acerca da publicização de sua orientação sexual devido o fator geracional. Faz questão 

de lembrar que seus pais eram jovens na época [em que descobriram seu primeiro 

namoro] e conviviam igualmente com pessoas jovens também, o que ela se remete 

como sendo pessoas da “mente aberta”. Meus pais são muito jovens também, eles eram 

muito jovens quando isso aconteceu. Eles deviam ter minha idade (28 anos) não, minha 
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idade não, mas minha mãe tinha 38 anos, e ela convivia com pessoas jovens, então pra 

ela acho que não foi tão difícil.    

Em seguida, me fala que apesar do episódio em que a amiga de sua mãe a expôs 

fazendo fofoca e colocando-a numa situação dramática, não se recordava muito bem 

como tinha ocorrido aquele momento, ou não tivesse a intenção de se recordar, para não 

reviver certos eventos passados. Para Maria Izaura Pereira de Queiroz, (1988) a palavra 

funciona como meio de enunciação daquilo que se pretendia “indizível” para o plano 

daquilo que pode ser comunicado, “dizível”. É antes de qualquer coisa, a maneira como 

se narra acontecimentos e assim se constroem histórias, tendo em vista que histórias são 

posicionadas no presente e remetem a cenas que são constituídas a partir do que se 

deseja compartilhar atualmente. 

 

A história de vida, por sua vez, se define como relato de um narrador 

[a] sobre sua existência através do tempo, tentando reconstituir os 

acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu. 

Narrativa linear e individual dos acontecimentos que ele [ela] 

considera significativos, através dele se delineiam as relações com os 

membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, de sua 

sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar. Desta forma, o 

interesse deste último está em captar algo que ultrapassa o caráter 

individual do que é transmitido e que se insere nas coletividades a que 

o narrador pertence. Porém, o relato em si mesmo contém o que o 

informante houve por bem oferecer, para dar a ideia do que foi sua 

vida e do que ele mesmo é. (QUEIROZ, 1988, p. 6).  

 

Perguntei como Maria havia reagido à exposição da surpresa a que se viu 

submetida ao ter chegado a casa de seus pais, ao que ela me respondeu – olha eu não me 

lembro exatamente como foi viu, mas foi bem estressante esse primeiro momento. 

Apesar de dizer que não lembrava como havia sido exatamente a situação vivenciada 

por ela, no âmbito da revelação de um assunto pessoal/íntimo. Acrescentou que foi bem 

difícil, pois sua mãe estava grávida de sua irmã mais nova e, que devido ao conflito 

dentro do seu núcleo familiar, decidiu-se mudar para outro espaço junto com a 

namorada. Na época, Maria estava com 17 anos de idade, e sua namorada com 21 anos. 

Só Maria possuía algum tipo de renda que provinha de seu estágio remunerado na 

instituição onde havia cursava o Ensino Médio. Maria chegou a me contar que após sua 

saída de casa, os ânimos dos seus pais ficaram mais brandos e eles ficaram mais abertos, 

recebendo, inclusive, Maria e sua namorada para dormirem juntas na casa deles e 

tratando a situação (do namoro e mudança de casa) de forma tranquila.    
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Essa recepção acolhedora de seus progenitores é analisada por Maria pela via 

geracional, ao que dialogo com a pesquisa realizada por Myriam Moraes Lins de 

Barros, com mulheres de três gerações distintas, dentro da mesma família. Na qual, “as 

transformações das relações intergeracionais nas famílias de camadas médias no Brasil 

têm sido examinadas pelo impacto, nas relações familiares, das redefinições da 

juventude e da velhice” (BARROS, 2009, p. 46). Considerar a “aceitação” de seus pais 

como algo decorrente da idade, se relaciona sobremaneira a geração, como bem sugere 

a própria Maria – seus pais, à época se relacionavam com pessoas que possuíam “uma 

mente aberta” e eram jovens. É possível que uma flexibilização no entendimento da 

(homo) sexualidade existisse para além da geração, combinando classe social, 

escolaridade e trajetória pessoal.  

Nesta sessão, observamos como mudanças sociais dialogam com gerações, 

através das posições sociais definidas culturalmente. Com isto, podemos compreender 

como determinados eventos oscilam da indizibilidade à dizibilidade constituindo assim, 

zonas fronteiriças que aludem para o que comporta a (s) biografia (s) (com) partilhada 

(s). Na próxima sessão veremos como projetos, agência e poder estão intimamente 

ligados nos percursos de identificação que minhas interlocutoras foram assumindo ao 

longo de suas histórias de vida.  

4.4 Projetos, agência e meio virtual 

 

 Se na seção anterior falei do modo como às mudanças ocorreram nas relações 

familiares e ressaltei o fator geracional enquanto aspecto que proporciona essas 

mudanças, nesta seção pretendo abordar como a agência de projetos pessoais coopera 

para resistências que são tecidas na sociedade. Sherry Ortner, (2007) em importante 

reflexão sobre o conceito agency apresentado por autores que a antecederam como 

Giddens e os Comaroff, apresenta a noção de agência como uma capacidade 

intrinsecamente humana e a analisa a luz de uma ótica foucaultinana de poder.  

 Para Ortner, a cultura é responsável por construir as pessoas como tipos 

particulares de atores sociais, ou seja, dotados de certo tipo de prática ou ação que 

permite intervenção na cultura que os produziu. A partir dessa capacidade de ação é 

possível compreendermos as formas mais complexas de relações sociais, especialmente 

relações de poder, munidas do que a autora chama de intencionalidade. As dimensões 

de complexidade da subjetividade que formam esses atores, todavia, é um tipo de 
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intencionalidade racionalizada, a própria palavra “agência” assinala para uma espécie de 

autonomia, ou individualismo Ocidental. 

 No primeiro relato etnográfico que veremos a seguir, poderemos contrastar 

como essa agência se evidencia de modos distintos para pessoas diferentes. É válido 

ressaltar que a agência, embora sendo atribuída como habilidade humana, possui 

distribuições diferentes entre as pessoas. Pode soar paradoxal, porém existe uma 

maleabilidade na agência, por mais que esta exerça a capacidade de movimento em suas 

redes de poder, o que desejo chamar atenção é que a intencionalidade pode ser calculada 

de modos peculiares. Em suma, para Ortner, o poder é uma faca de dois gumes, sendo 

possível o contraste de forças, numa ordem a lá Foucault poderíamos falar em linhas de 

fuga e rotas de resistência.  

 O primeiro relato que trago adiante, trata-se de um episódio vivido por Sandra, 

em que ela havia saído de seu primeiro relacionamento lésbico, que durou cerca de dois 

anos. Ao falar sobre seu status atual (há aproximadamente dois anos, quando nos 

conhecemos). Sandra demonstrava desapontamento e desilusão, após o rompimento de 

seu namoro, pois o término ainda estava recente e ela sofria pela amada que decidiu 

acabar o namoro, sem um motivo “concreto”, a priori, acompanhemos: 

 

Então é isso, só com 25 anos que fiquei com a primeira mulher, 

começamos a namorar e durou dois anos e pouquinho, agora vai fazer 

um ano que terminamos, mas foi uma experiência fantástica. Quando 

eu fiquei com ela, disse é isso, na mesma semana já contei pra minha 

mãe, contei pro mundo, e disse  é esse tipo de relação que eu quero 

viver a partir de agora. Foi uma relação boa, massa, a gente foi 

honesta consigo e com a outra sempre, então não foi uma coisa que 

magoou ou que se acabou e nunca mais quer ver na vida. Foi uma 

coisa que me fez bem, que serviu para mim como referência, para 

minhas próximas relações, e para as minhas vivências e pra tudo, 

porque ela é uma pessoa muito honesta. Ela tinha uma relação muito 

boa com meus filhos, uma relação incrível, só que isso [relação com 

os filhos de Sandra] acabou, quando a gente acabou. Porque eu 

também compreendo que pra ela não deve ser fácil continuar se 

relacionando com os meninos (filhos de Sandra) não estando mais 

comigo. Sem ter aquele contato é meio foda, mas pra os meninos isso 

faz muita diferença né, porque eles sentem a falta, e ela simplesmente 

sumiu da vida deles, o mais velho nem tanto, não sente tanta falta 

assim, porque ele ver ela, ele fazia aulas de inglês e ela estava lá, e 

ele sempre via ela, vez ou outra. Mas o mais novo que era até mais 

apegado a ela, sofreu muito, e hoje eu penso duas vezes antes de 

inserir alguém na vida dos meus filhos. Porque a gente insere alguém 

na vida deles e depois a pessoa saí, e eles são crianças, eles se 

apegam sentem falta, então assim a única coisa ruim do final do meu 

namoro foi isso [A namorada ter se afastado de seus filhos]. Porque 
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ela acabou comigo e acabou com eles. (SANDRA, 04 de agosto de 

2017).  

 

A agência pode ser caracterizada em dois polos ou vias distintas, a saber: ativa e 

passiva. Sua atividade, implica perseguir “projetos”, nesse sentido é válido destacar 

nesse caso evidenciado o projeto de constituir uma relação mais duradoura da parte de 

Sandra, com sua namorada, por meio do que ela se referiu como inserir alguém na sua 

vida e na vida dos seus filhos. Um projeto que ao ser desfeito, ainda que de maneira 

“boa” causou sentimentos ruins. O filho mais novo de Sandra relatara que sofreu mais, 

devido o apego ter sido mais incisivo, enquanto que seu filho mais velho, embora 

sofresse também com a falta daquela que chamava de (tia) tenha lidado de outra 

maneira com a situação, sobretudo pelos encontros que aconteciam semanalmente onde 

o menino fazia aulas de inglês. Apesar de no início da nossa conversa Sandra ter 

mencionado de que a relação tenha acabado de uma forma honesta, e que a experiência 

teria sido tão massa que ela levaria como referência para relacionamentos futuros, sua 

frustração falou mais alto ao concluir – porque ela acabou comigo e acabou com eles.  

O outro polo da agência consiste em sua passividade, podendo ser considerado 

não somente em detrimento da recusa de uma agência, mas de certo modo de como 

evitar até o desejo de exercê-la. Depois do fim do primeiro namoro, Sandra me disse 

que sua vida social estagnou que não conseguia sair, nem tampouco se relacionar com 

outras pessoas, fosse amizades ou paqueras. Para ela o mais difícil foi ter que lidar com 

as perguntas frequentes de seus filhos sobre ausência da suposta tia, e de sua mãe ao 

perguntar por que sua “namorada” não visitava mais sua casa. É importante frisarmos 

que embora atividade e passividade possuam definições próprias elas não existem de 

maneiras separadas e, muito menos agem sozinhas. Como veremos no próximo relato 

de Sandra, o fim de seu namoro, foi o início para seu ingresso na militância lésbica. Sua 

passividade, nos termos de Ortner pode ter lhe feito mal, por um período, mas por outro, 

sua atividade a fez enxergar no self a capacidade de reinventar.  

 

 Eu já passei muito tempo me privando, e pronto, aí minha namorada 

(ex) não era nem engajada em militância, ela tem muito a lesbianidade 

como orientação sexual, e não como jeito político, militante, nada 

disso. Então isso [militância] acabou despertando em mim 

naturalmente mesmo, foi uma coisa que além dela ser uma referência 

para mim, claro porque ela quebra muitos estereótipos de gênero, 

porque ela não externa feminilidade, então eu acho isso massa. 

Porque você viver isso [orientação sexual dissidente] numa sociedade 
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que é extremamente machista é difícil você ser uma lésbica bofinho
41

 

é foda, então ela é uma referência para mim, apesar dela não ser 

militante. A quebra dos estereótipos já é uma bandeira né. Então 

assim, você começa sofrer lesbofobia, você ver o quanto é difícil 

então você quer lutar contra isso. Aí foi aí que eu me envolvi com a 

militância, total. E ela tentou me acompanhar no começo, mas assim 

não é muito a praia dela, estávamos em planos bem diferentes e foi 

por isso que a gente acabou. Ela estava feliz queria tocar os planos 

dela pra frente e minha ideia era ficar aqui, e ela queria ir embora para 

os Estados Unidos, ela morou 16 anos lá e queria voltar, eu não podia 

ir porque tem os meus filhos. Se eu criasse eles sozinha botava na 

mala e levava, mas eles tem pai, tem minha mãe, então não é assim... 

Ela se organizou e agora ela vai. Eu fiquei muito mal quando ela 

acabou, muito mal mesmo, só estou começando a me relacionar com 

outras pessoas agora, depois de um ano, vida social acabou. Aí agora 

que eu tô saindo, ficando com uma menina aqui, em São Paulo eu 

fiquei (quando fui para caminhada nacional de lésbicas) agora é que 

eu tô me permitindo, mas eu fiquei muito presa, acho que é porque foi 

minha primeira relação, faz toda diferença, marca muito assim e ela 

foi uma relação que eu saí com um saldo positivo. (SANDRA, 04 de 

agosto de 2017).   

  

 

  

 A agência acarreta a capacidade de coordenar as próprias ações com outros e 

contra outros, de formar projetos coletivos, de persuadir, de coagir. Consiste, por assim 

dizer, na possibilidade de transformação dos agentes. Embora mal com o fim do 

relacionamento, surpreendida negativamente pela então namorada, Sandra enxergou a 

oportunidade de conhecer a militância e atuar frente ao GAMI, representando o grupo 

em eventos nacionais como foi à caminhada citada por ela. Podemos identificar aí o 

caráter intencional ou consciente de seu comportamento transformado – a 

ressignificação de uma ruptura amorosa ressoou eco nas vezes silenciadas do 

movimento de mulheres lésbicas, pelo qual se dedica diariamente até os dias de hoje. 

Em torno do projeto da militância existe a subjetividade do sujeito que se expressa em 

uma conduta organizada para atingir uma finalidade específica, (VELHO, 2009, p. 12).  

Outro exemplo etnográfico do atual conjunto das entrevistas é ilustrativo, Joana 

assinala a agência de um modo muito interessante do ponto de vista antropológico, 

quando se reporta a um momento de sua vida onde “não saía de casa” por causa da 

depressão. Nesse ponto veremos como o mundo virtual se conecta com o mundo real e 

ambos estão ligados por uma rede mais ampla de significados, observemos:  

                                                           
41

 Consultar o artigo de REGO, Francisco Cleiton Vieira Silva do. “Presos na teoria errada” entre 

mulheres,“bofinhos” e homens trans. Bagoas-Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 11, n. 16, 2017.  
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Eu cuidava de um familiar meu e eu não podia sair de casa, vivi 

trancada durante três anos, vivia assim em prol dele, tranquei a minha 

faculdade três vezes, não tinha amigos, não tinha ninguém, me sentia 

muito só, depois da separação, tinha só minha filha, mas ela morava 

com minha mãe, não tinha ninguém eu era uma pessoa solitária. Por 

não sair eu não tinha círculo de amizades, foram quase três anos sem 

sair de casa. Quando meu parente faleceu, antes dele falecer eu 

buscava o refúgio na internet, não podia sair e buscava a internet e eu 

ainda não tinha essa mentalidade que duas mulheres podiam ficar 

hoje como eu sou mais madura, tenho consciência que era baixa 

autoestima, insegurança minha, eu queria ser notada de alguma 

forma e usava a internet para isso [...] (JOANA, 13 de maio de 2017).  

  

   

 O esforço em produzir conexões de um contexto onde “vivia trancada” para 

outro onde, “buscava refúgio na internet”, pode ser lido como agência, ouso dizer aqui 

que poderia até ser lido como uma agência virtual. Para Jair de Souza Ramos, (2015) o 

que existe é uma flexibilidade de padrão de condutas, que se entrelaça a partir das 

mudanças tecnológicas, captando assim uma produção de mundos contínuos. Onde se 

busca através da intencionalidade projetar a subjetividade em rede. Este relato de Joana 

merece ser mais bem esmiuçado, ela inicia sua fala falando sobre uma relação familiar, 

onde tomava para si os cuidados de um parente seu. Mas esse parente, não era 

“qualquer” pessoa, era alguém digno de sua dedicação total, a ponto dela dizer que vivia 

trancada, que não tinha amigos, que “não saia”, que se submeteu ao trancamento de um 

curso de nível superior, por três vezes e que não tinha ninguém.  

 Nessa situação a internet funcionou como um lugar de sociabilidade, ainda que 

ela tenha associado à imagem virtual a algo para ser notada. Interessa-nos aqui o 

percurso realizado, que poderia ser organizado na tríade – cuidadora de um parente, 

doente com sintomas de depressão e alguém que buscou refúgio na internet. Retomando 

o conceito de agência, vejamos que este pode assumir a capacidade de intenções, 

propósitos, e desejos formulados em termos de “projetos”. No entanto, afirmar que a 

internet fosse o projeto para Joana, não me parece necessariamente apontar para o 

caráter de agência, que está contido na sua intencionalidade ao buscar se relacionar com 

outras pessoas. Ela estava se sentindo sozinha, deprimida e “isolada” e havia se 

separado do seu marido – diante dessa situação, buscar comunicação, em principio 

virtualmente abria um horizonte de possibilidades para ela. 

Nos termos de Bourdieu, é possível falarmos numa ilusão biográfica aquela que 

pretende a vida como linear, diante de uma ordem que dê sentido para os 
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acontecimentos vividos e, sobretudo narrados. É particularmente rica a passagem onde 

Joana afirma que não tinha consciência de que duas mulheres poderiam ficar, e assim 

optou por uma via de acesso que ela julgou ser ideal, na época, a rede serviu como 

importante meio de compreensão acerca do seu entendimento como lésbica. “E apesar 

de parecer que os agentes estão ligados tão somente aos aparelhos que materializam 

estas tecnologias, eles estão também ligados através destes aparelhos a outros agentes, 

de modo que o que circula entre os aparelhos é também um conjunto de gratificações e 

frustrações entre muitos eus” (RAMOS, 2015, p. 64). Por mais que afirmasse estar “só”, 

Joana estava cercada por um mundo que a fez estabelecer contatos para além da esfera 

virtual.  

 

4.5 Relações sociais e homofobia  

 

É recorrente, nas entrevistas, uma associação entre vida privada e relações 

estabelecidas a partir da convivência da escola (todas da rede privada) dos seus filhos/a. 

Em alguns relatos, era comum a preocupação dessas mulheres em relação a imagem que 

externavam para a sociedade, no que diz respeito a execução do papel de mãe aliado a 

identidade lésbica. As cenas relatadas dialogam entre si e abordam situações ocorridas 

no cotidiano dessas mulheres, ao se reportarem para a escola como um lugar que está 

fortemente marcado pela presença da heterossexualidade, através dos pais dos colegas 

de seus filhos/a. Embora a maior parte das interações ocorresse via grupos virtuais, em 

plataformas online, uma espécie de incômodo costumava perturbar a lógica dessas 

relações. As narrativas sobre convívio escolar em ambientes virtuais ou físicos são 

especialmente elucidativas da dinâmica dessas interações/relações sociais. A fala de 

uma de nossas interlocutoras evoca o cuidado que passou a ter depois de “se assumir” 

mãe e lésbica.  

 

 

Fui tendo mais clareza e assumindo assim uma identidade que eu 

realmente quero ser, que eu realmente sinto que eu sou no meu 

coração, que é essa mulher que eu sou é lésbica. De alguma maneira, 

depois que eu fui mãe tudo caiu por terra, tudo que eu tinha como 

construído, como sólido se desmanchou e aí eu fui depois reedificando 

algumas coisas. Outras coisas eu vi que realmente não me serviam e aí 

construí outras coisas, outros paradigmas, outras ideais, mas isso era 

uma coisa que me deixava muito em dúvida eu me assumi mãe então 
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me tornei uma pessoa diferente. Publicamente, socialmente diferente, 

assim, com uma responsabilidade maior. Outros aspectos que antes eu 

não tinha, não sentia que eu tinha, saía de shorts mesmo, não estava 

nem aí, saía de decote também não estava nem aí, hoje eu tenho uma 

preocupação a mais com isso porque minha imagem ela reflete 

também na vida do meu filho. Por exemplo, eu vou buscar o meu filho 

na escola e tem outras pessoas ali que estão me observando, que vão 

comentar sobre mim e eu espero que sejam comentários positivos. 

(MARIA, 24 de maio de 2017).   

 

A atitude de Maria, pela qual se busca que as pessoas tenham uma visão do que 

ela considera positiva para si, passa pela imagem que ela se preocupa em repercutir no 

próprio seu filho. O fato de mudar a vestimenta para parecer “mãe”, ou nas palavras 

dela “se assumir como mãe” aponta para uma clareza que ela diz ter tomado consciência 

depois que soube quem realmente ela é – lésbica. Ana Paula Uziel (2009, p. 109) nos 

diz que pais gays e mães lésbicas não são novidade. Entretanto, a visibilidade sobre essa 

discussão parecerem fenômeno recente. Inclusive, despertam no Brasil temores de 

grupos religiosos que entendem o crescimento da população LGBT como ameaça ao 

futuro da humanidade. Ampliemos o foco de visão e leitura para um entendimento mais 

plural a partir de demais situações trazidas pelas outras entrevistadas.  

Sandra como já vimos é mãe de dois garotos, Pedro de 10 anos e Lucas de cinco 

anos, diz que em casa orienta os meninos sobre respeitarem a diversidade, inclusive 

sexual, uma vez que, seus filhos passaram a conviver com suas namoradas. Sandra me 

contou não ter problemas com seu filho mais velho, que ele entendia seu relacionamento 

com a ex namorada e com atual namorada dela. Quanto ao seu filho mais novo, ela me 

disse que uma vez ela já chegou a falar que era errado (por ter visto sua mãe e a 

namorada abraçadas) ela atribuiu esse comportamento de seu filho mais novo a 

convivência com os colegas da escola. Ressaltou também o papel da mídia ao dizer que 

os desenhos que seu filho assiste, quando mostram casais é sempre um casal 

heterossexual. No trabalho de Pâmela Guimarães Silva (2017) a autora fala sobre o 

acontecimento do beijo gay, em uma novela da tv rede globo, exibida em horário nobre, 

na ocasião foi televisionado o primeiro beijo de grande veiculação na mídia e que gerou 

grande comoção social. Na sua visão esse acontecimento contribuiu para um debate 

mais amplo na sociedade sobre a população LGBT.  

Sandra se reportava aos desenhos que o filho assistia em tom de crítica falando 

que se as animações que o garoto assiste contassem, segundo ela, com representações 

LGBT, contribuiria para uma aceitação total por parte de seu filho. Angustiada, me 
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relatou que não adiantava fazer o papel dela em casa, ao orientar o filho sobre o que era 

certo e errado, e na escola ser desfeito o trabalho por ela realizado. Contudo, me pareceu 

que suas angústias ultrapassavam essa esfera da atenção que ela tinha em casa ao educar 

os seus dois filhos. Essa experiência de desânimo é recorrentemente assinalada pela 

expressão “depois que se assume”. Como podemos notar no trecho a seguir.  

 

 

Depois que a gente se assume, você escuta muita piada 

preconceituosa, violência, lesbofobia, então, nem todo mundo tá 

preparado pra isso [sair do “armário”]. E nem todas as famílias teriam 

condições de aceitar como a minha aceitou, tem família que não aceita 

de jeito nenhum. As vezes você depende financeiramente daquela 

família, então você não vai fazer isso, porque vai para onde? Então é 

muito foda também, tipo tem muita gente que julga quem não se 

assume, mas você tem que contextualizar tudo. Porque não é assim 

não, por mais que em casa eu tenha apoio total na rua eu já sofri 

muitas coisas assim, tipo a mãe dos amiguinhos de escola do meu 

filho sabem, mas assim não toca nem no assunto é como se fosse um 

assunto velado. A gente tem um grupo no whatssap das mães da sala, 

e vez ou outra elas fazem algum comentário: - “ah eu vi o filme tal, 

mas fulano nem pode assistir porque falou de gênero, falou de sei lá 

“homossexualidade” tinha um casal homossexual, tipo assim, é 

sempre um tabu para elas, e elas esquecem que eu sou lésbica e estou 

no grupo. Enfim, a gente ver muita coisa quando se assume, em 

relação as pessoas, é meio foda.   (SANDRA, 04 de agosto de 2017).  

 

 Na cena em questão vimos que o fato de se assumir, como é colocado por 

Sandra não garante uma visibilidade da sua identidade, nas relações sociais de um modo 

mais geral. Ela diz que as mães dos colegas dos seus filhos “sabem”, mas agem como se 

não soubessem. Nas suas palavras o assunto é tratado como tabu, recaindo sob forte 

suspeita de ser assunto velado e passar despercebido. Estaria implicado aí nesse fato de 

ser um “tabu” o que entendemos por homofobia? Segundo (FERNANDES et al, 2009) a 

homofobia seria caracterizada pelo sentimento de repulsa ou hostilidade a pessoas que 

possuem um desejo por pessoas do mesmo sexo. Essa repulsa coloca o sujeito suspeito 

em situação de inferior ou anormal, alimentando rechaço social perante qualquer 

desempenho ou postura desproporcional da heterossexualidade.  

 Todavia, essas sanções nem sempre são percebidas como homofobia ou sequer 

são percebidas. No próximo relato compartilho a visão de Mara sobre a relação que esta 

mantém com as mães dos colegas da escola de seu filho. Para ela a relação com a escola 

é agradável, diz que a escola tem uma política de inclusão, sobretudo para ela, e sua 

companheira, como mães lésbicas. Relatou-me que no dia das mães solicitou que se a 
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escola fosse pedir para as crianças fazerem alguma atividade para as mães, que fizessem 

duas lembrancinhas ao invés de uma, pois Miguel tem duas mães. Muito satisfeita com 

a escola que matriculou seu filho, disse não ter tido problemas em relação a sua 

orientação, ressaltou que as pessoas sabem do concubinato que ela mantém com 

Pâmela.   

 Chegou a me falar que classificava a relação dela e de sua companheira com a 

escola de seu filho através de três eixos, que seriam: 1- Miguel com os coleguinhas, 2- 

Pais e Mães dos colegas de Miguel e 3-  Relação delas com a escola. Sobre a relação de 

Miguel com os colegas, Mara me falou que por se tratar de crianças, os colegas do seu 

filho agiam de forma tranquila ao saberem que Miguel tem duas mães, ao que ela 

chamou de naturalidade. Sobre o eixo delas com a escola, como já mencionado, Mara 

enfatizou ser uma relação tranquila e que havia se surpreendido positivamente como a 

escola havia acolhido desde o início o fato de Miguel ser criado por duas mães.  

 Quanto ao relacionamento delas visto pelos pais dos colegas de Miguel, antes de 

partirmos direto para a analisar a relação em si, é bom que se diga que os pais estão 

numa faixa etária entre 26 a 30 anos. Ou seja, são mais jovens que elas, embora Mara 

não relacione diretamente com as mães ou pais dos colegas de seu filho, alegando 

excesso de trabalho. Via whatsapp, através de um grupo virtual criado exclusivamente 

para as mães da turma s seu filho, Mara diz não ser possível mensurar se existiria uma 

inclusão ou exclusão dela e de sua companheira, pois enfocou que as conversas no 

grupo eram bem pontuais. Geralmente para comunicarem o aniversário de algum colega 

do seu filho, ou enfatizar algum comunicado feito pela escola. Em relação aos convites 

para comemorar aniversário dos colegas de Miguel, Mara se lembra que apenas uma 

única vez recebeu um convite pessoalmente, que havia chegado por meio escrito no 

caderno do filho. As outras vezes ela disse que os convites eram abertos no grupo do 

whatsapp, ou seja, destinado para todos os membros de um modo geral.  

 

Eu às vezes fico refletindo sobre uma coisa Josyanne, mas é que não 

tem como mensurar, é uma hipótese. As vezes eu fico pensando como 

é engraçado o pouco que as mães nos chamara para festinhas de 

aniversário dos seus filhos. Teve duas que nos chamaram uma a gente 

não podia ir e outra a gente foi. Mas de um universo de 20 alunos da 

sala de Miguel, duas chamaram, por convites abertos (convites feitos 

pelo grupo do whatsapp direcionado para todos os integrantes do 

grupo) não tem como mensurar porque não necessariamente as outras 

mães também são chamadas. As vezes existem festinhas dentro da 

escola (de aniversário dos coleguinhas de Miguel) dentro da salinha de 
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aula, aí tudo bem. Mas eu tô fazendo referência a isso numa festa na 

residência, ou num clube, numa coisa a parte organizada. As vezes eu 

fico pensando, que a gente poderia ser mais chamada para essas festas 

e a gente não é, mas eu não tenho como mensurar porque eu também 

não sei como são as outras relações. (MARA, 13 de agosto 2018 

Natal-RN).    

 

Para Roger Raupp Rios (2007) a homofobia apresenta, entre tantas formas 

possíveis, o caráter heterossexista. Para este autor, a heterossexualidade, uma vez 

institucionalizada assume cariz de legitimidade e outorga direitos civis, jurídicos, 

econômicos, sociais e políticos. Sendo assim, a adequação a um sistema baseada na 

heteronormatividade confere acesso a superioridade moral e manutenção de privilégios. 

Vejamos que para Mara, não era possível mensurar se o fato de não ser convidada junto 

com Pâmela para festas em espaços públicos e residenciais, estaria atrelado a uma 

suposta discriminação sexual. Porém, esse foi o destaque em sua fala ao escolher um 

elemento para pontuar sua relação com os pais e mães dos colegas de Miguel.  

Mara me conta que até onde se recorda, nunca vivenciou nenhum tipo de 

problema por parte da relação que estabeleceu com a escola do seu filho. Deixou claro 

em sua fala, durante nossa entrevista, que desde a matrícula na escola de Miguel, expôs 

sua condição de (homo) conjugalidade (MELLO, 2005) com Pâmela. Para Luiz Mello, 

(2005) conjugalidade gay ou lésbica não é imperativo para impedimento da execução da 

(homo) parentalidade, as novas famílias das quais o autor evoca são novas somente do 

ponto de vista da discussão jurídica e da mídia. Assim sendo, não há argumentos 

cabíveis sob uma ótica social amparada juridicamente, que prescreva como as famílias 

devam ser constituídas ou como devam exercer suas atividades perante a sociedade.  

A fala de outra entrevistada evoca dilemas situados na esfera da escola de sua 

filha, mediado também via grupos virtuais. Apresenta um tom de desconforto ao ser 

ignorada e ignorar quando o assunto envolve temas como gênero, gays e lésbicas.   

 

Na escola de Sofia, assim, nunca precisei falar não [sobre sua 

orientação sexual] quando tem reuniões eu vou, é tranquilo. A escola 

dela é muito boa também, eu percebo que ela fica mais assim quando 

é dia dos pais, porque o pai dela é afastado. Isso, [o pai ausente] 

inclusive eu vejo que prejudica ela, Sofia tem dificuldade de prestar 

atenção nas coisas na escola. Aí tem um grupo no whatsapp que eu 

faço parte, porque como é das mães da turma dela [de sua filha] 

acabam incluindo a gente. Aí de vez em quando falam que são contra 

ideologia de gênero, essas coisas, que não apoia falar sobre lésbica, 

gay, essas coisas na escola. Mas aí eu só vejo e não digo nada, antes 
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eu me envolvia perguntava, mas a gente vai vendo, se desgasta, não 

muda nada, aí eu resolvi deixar quieto. Quando tem alguma coisa 

assim agora, eu só olho e pronto. (JOANA, 16 de março de 2018).  

 

 Nesta entrevista como em outras chama a atenção o recurso às categorias nativas 

sobre apenas mencionar um desconforto, mas não entender esse desapontamento social 

como algo que a priori machuca ou causa incômodo. Se para Mara, aquilo que a fazia 

pensar, ou melhor, refletir sobre uma resposta para não ser convidada para as festas dos 

coleguinhas de seu filho, logo aquilo que ela chamou de hipótese passou a ser 

“engaçado”. Para Joana, o envolvimento em discussões nos grupos das redes sociais a 

fazia se sentir desgastada a ponto de fingir esquecer-se do que as conversas tratavam e 

não mais se “importar” com os novos debates que iam surgindo. O deixar quieto, nas 

palavras dela, não implicava tão somente em fazer repousar alguma situação, mas antes, 

assinalara para um suposto mal estar que há muito já estava fadado.  

 Para Rogério Diniz Junqueira, (2012) a homofobia é um conceito polissêmico e 

plural, portanto possível de inúmeras (re)atualizações. Como podemos observar no 

relato de Joana, as mães do grupo do whatsapp, se colocavam contrárias a discussões do 

que chamara de “ideologia de gênero”, válido é ressaltar que para essas mães falar de 

gênero seria evocar gay e lésbica como sinônimo. Tal qual podemos acompanhar ainda 

a luz de Junqueira (2012), a homofobia se expressa da seguinte maneira.   

 

A dificuldade de se perceber a homofobia como um fenômeno  

intrinsecamente  relacionado  a  questões  e  relações  de  gênero  

parece  manter  forte  nexo  com  as  repetidas críticas  de  que  o 

conceito  de  homofobia  se  refere  apenas  a  casos  de discriminação 

contra homossexuais  masculinos.  Essa dificuldade é alimentada pelo 

equívoco  em se  pensar  que seu  radical homo tenha  sido  tomado  

do  latim  (língua  na  qual  corresponde  a  “homem”)  e não  do  

grego.  De todo modo, é preciso admitir que existe  o  risco  de  se  

falar  quase  que exclusivamente de gays quando se aborda os temas 

das homossexualidades e da homofobia. No entanto, é razoável supor  

que  a  responsabilidade  pelo  silenciamento,  pela  negação  ou pelo  

deslocamento  da  sexualidade  feminina (e,  portanto,  da  

lesbianidade)  deva  ser buscada em outro lugar, e não no conceito de 

homofobia. (JUNQUEIRA, 2012, p. 8).  

 

 Como já foi sinalizado o que podemos perceber é que a experiência da 

homofobia, tal qual como a do “armário”, visto no capítulo anterior, não se sublinha do 

mesmo modo para diferentes pessoas. Em linhas gerais o que é possível concluirmos a 

partir dos relatos expostos, é que por mais que exista uma preocupação, (Maria) 
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incômodo, (Sandra), sentimento de gozação (Mara), ou indiferença (Joana). Parece que 

o gênero acaba por exercer um papel de amortecedor nessas relações que, embora 

estejam num plano virtual, num primeiro momento, confundem as noções de aceitação e 

agência também vistas ao longo deste capítulo. Endossando a tese levantada por 

Junqueira de que a homofobia estaria associada mais a homossexualidade masculina do 

que a feminina o que temos aí é mais uma vez a noção de silêncio e lesbianidades sendo 

ressignificadas.   

 Em síntese, esse capítulo buscou levantar questões sobre o tema das relações 

familiares, mudanças sociais, negociações conjugais e expor um breve tópico sobre 

agência envolvendo sempre a lesbianidade como foco das discussões. Procurou ainda, 

realizar comparações entre contextos que em alguma medida se cruzam e se conectam 

entre si. Salientou as coalisões e acordos que existem no núcleo das relações familiares, 

que serviram como mote para desenvolver o argumento central ao longo da abordagem 

desse trabalho como um todo. Podemos notar que as questões de agência, se alinham as 

questões de gênero, e que formas de poder são exercidas de modos desiguais, o que em 

algum grau gera resistência e enfretamentos consolidando uma nova forma de agir 

criativamente. Acompanhamos ainda, como relações sociais envolvendo o contexto 

escolar dos filhos/a das interlocutoras dessa pesquisa, dialogaram fortemente com a 

noção de homofobia imbricada nos discursos que analisamos aqui.    
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5- CONCLUSÕES  

 

Boa parte do texto aqui apresentado foi escrito em primeira pessoa, conforme 

meu entendimento sobre o que propõe Cláudia Fonseca (2005) ao nos ensinar que “a 

arte de escutar: um processo reflexivo” consiste em pensarmos nossas próprias práticas 

como pesquisadores/as (p.7).  Portanto, não tenho a pretensão de esboçar a “conclusão” 

desta dissertação, mas conclusões baseadas em inquietações e que foram sendo tecidas 

ao longo do argumento central de cada capítulo e que podem ser retomadas aqui ou 

quem sabe em pesquisas futuras. Contudo, convém sinalizar para o/a leitor/a deste 

trabalho, que esta pesquisa se desmembrou a partir de uma inquietação pessoal e 

acadêmica, fruto de pesquisa realizada anteriormente. Meu interesse em compreender 

trajetórias, negociações e estilos de vida de mulheres lésbicas, (ALENCAR, 2018) me 

possibilitou investir na formação Antropológica.    

Inicialmente eu comprei a ideia de que a invisibilidade lésbica existia como uma 

premissa indissociável do que se entendia por homossexualidade feminina, chegando 

em alguns momentos a imprimir a palavra invisibilidade como sinônimo de 

lesbianidade. Por outras vezes, realizei uma leitura precipitada acerca do meu diário de 

campo e, mesmo a respeito de textos que discorriam sobre lesbianidade, incorri ao 

descuido de denominar a prática sexual entre mulheres como ato transgressor. 

Certamente guiada por falta de termo mais sensível e acurado e, talvez melhor 

definição, uma vez que, insistia em defender a ideia de um discurso invisível como algo 

rentável e que, inclusive me fazia reproduzir o postulado de que “existiam poucos 

trabalhos sobre o tema”. De fato, é legítimo pontuar os anos de silenciamento dessa 

produção durante o século XX, se comparado aos estudos sobre heterossexualidade e 

homossexualidade masculina (OLIVEIRA, 2012).     

A aproximação com uma literatura especializada MUNIZ, (1992); LACOMBE, 

(2005); NAVARRO-SWAIN, (2000; 2004); LESSA (2003); MEINERZ, (2011); 

AMORIM, (2013); OLIVEIRA, (2016); MELO, (2016) HERNANDÉZ, (2013) entre 

outras; me fez compreender que a chave de entendimento para se pensar uma produção 

como rara, aciona códigos e linguagens que foram sendo construídos e modificados. 

Com isto, quero dizer que não é o fato de se estampar a palavra lésbica na capa de um 

trabalho que vai conferir maior visibilidade ou não, a um montante de trabalhos 

realizados já existentes sobre a temática. Que, muito embora possam não fazer 
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referência explícita ao termo não perdem sua legitimidade e importância, diante da 

composição de fatores que aludem à apresentação direta desse termo. A realização de 

um levantamento do número de trabalhos que falam sobre lésbicas, apontou para um 

panorama considerável frente à produção que outrora eu não enxergava ou enxergava 

como incipiente.   

Ter dimensão dos aspectos metodológicos e refletir sobre os dilemas teóricos e, 

mesmo éticos do trabalho de campo contribuiu para certo entendimento dos dados de 

pesquisa, que careceram ser analisados a luz de processos autorreflexivos (FONSECA, 

2004). Esse olhar antropológico me colocou em contato com histórias de vida, que 

apesar de distintas se interconectam e se cruzam em alguns momentos da narrativa 

coletiva, sobre o que é vivenciar diversas representações de ser lésbica na sociedade 

brasileira contemporânea. Se por um lado, as próprias interlocutoras da pesquisa 

elaboravam falas cronológicas e buscavam linearidade em suas histórias, tentando me 

apresentar de forma positiva suas experiências. Por outro lado, era no descontentamento 

das lacunas que seus discursos geravam e nas rupturas de certos acontecimentos 

narrados, que eu percebia um esforço constante de tentar encontrar sentido, na 

desconstrução e construção dos relatos pessoais. 

No decorrer da pesquisa, acompanhei cinco mulheres de maneira mais enfática e 

presente, que se autodenominam como lésbicas. Relacionei-me com um universo mais 

extenso de pesquisa, onde conheci mais mulheres que afirmavam e firmavam essa 

identidade, e me ajudaram a compreender um contingente mais amplo da pesquisa de 

campo em termos analíticos. Porém, optei por um número reduzido de interlocutoras 

para ter condições reais de acompanhar mais de perto suas vivências e, assim oferecer 

uma etnografia minimamente fiel às histórias confidenciadas em primeira mão para este 

trabalho. Os encontros foram mediados através de redes sociais, encontros acadêmicos, 

entrevistas agendadas – estas sendo registradas em caderno de campo e gravações. 

Outros encontros, não programados previamente, mas que resultaram em material de 

análise interessante, e acompanhamento virtual, sobretudo por troca de mensagens 

instantâneas via whatsapp.  

É pertinente destacar a importância do velho e bom caderno de campo no 

processo de escrita e maturação dos dados de pesquisa (MAGNANI, 1997). Retomar as 

notas de campo, muitas vezes esquecidas no canto da página de um bloco abandonado, 

ou caderno das disciplinas, pôde provocar insights promissores para as discussões 
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travadas nos capítulos aqui expostos. Os dias exaustivos de labor e ao mesmo tempo 

instigantes de novidades me fazia perder o sono, na ambição de desvendar incógnitas 

das entrevistas realizadas.  

No capítulo um desta dissertação, vimos como o objeto de pesquisa se desenhou 

conforme uma demanda de trabalhos que orientaram o recorte deste trabalho. Através 

do levantamento bibliográfico e trajetória pessoal e acadêmica, foi possível 

observarmos como a pesquisa é permeada por aspectos subjetivos. “Percebe-se hoje que 

o discurso científico está tão impregnado de valores e preconceitos quanto o senso 

comum” (NAVARRO-SWAIN, 2004, p. 14). É comum aos pesquisadores/as da área de 

gênero e sexualidade escreverem e refletirem sobre essas questões devido as suas 

próprias orientações sexuais implicadas no material a ser analisado. O que acaba por 

configurar um tema caro as Ciências Sociais e Antropologia, por ter sido a sexualidade 

durante muito tempo, restrita a um campo particular do indivíduo e, assim não ser alvo 

de investigações acadêmicas. “Sobre aqueles que compartilham das experiências 

eróticas do grupo estudado, recai a suspeita de que o trabalho venha a responder muito 

mais a questões pessoais e de engajamento político do que propriamente a discussões 

científicas”. (MEINERZ, 2011, p. 56-57).   

Vimos no capítulo que abordou as dinâmicas do “armário” como a geração é um 

fator que tensiona as relações em determinados contextos sociais, mas isso não significa 

que sair ou entrar no closet seja uma experiência tranquila para nenhuma de minhas 

interlocutoras, nem mesmo para mim. Sandra sofreu repressões no trabalho ao “se 

assumir”, diferente dos conflitos que sofreu em casa, e embora ela insista em dizer que 

em casa “é tudo maravilhoso”, a relação com seu irmão de sangue parece apontar para 

outra direção. Joana, aparentemente não enxergava preocupação alguma no fato de não 

poder levar a namorada à casa de sua mãe. Se relacionar com uma mulher “invisível” 

não chegava a ser um problema propriamente dito para ela, todavia nas nossas 

conversas em que ela me confidenciava estar distante de Sara, o incômodo de ter 

voltado para a casa de sua mãe, por vezes, figurava como motivo para discussões 

frequentes e crises no relacionamento.  

Maria, embora ressaltasse que no convívio familiar com seus pais e irmãos 

houvesse um entendimento e compreensão sobre sua orientação sexual, se recordou dos 

momentos em que nem sempre foi assim. Seus recursos de namorar com um rapaz, para 

agenciar suas entradas e saídas no “armário” figuraram como um movimento de lidar 
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com o dentro/fora sem necessariamente ter entrado ou saído de vez. Para Mara, parece 

de fato não ter acontecido o grande momento de coming out, uma vez que para ela não 

havia necessidade de exposição e nem vontade de frequentar lugares destinados para o 

público LGBT. Pâmela, companheira de Mara, parecia compartilhar de igual 

pensamento, ao dizer que na sua família todos sabiam sobre ela, então não precisava 

falar. O que é curioso de perceber é que a dinâmica de sair do “armário” não é um 

evento, acontece de modo distinto para cada pessoa e parece não ter fórmula, apesar de 

ser algo tão comentado no meio.  

Podemos depreender também que não existe uma receita de como sair do 

“armário” ou de como lidar com as sexualidades dissidentes após o momento em que se 

aceita e que divide esse sentimento com outras pessoas. Assim como não existe também 

uma bula de como proceder em relação à aceitação ou ausência dela. O que existem são 

experiências pessoais especificas que se (re) constroem em meio a dilemas, clivagens, 

tensões, dualismos, oposições, confrontos, conflitos e coalizões.    

 Sobre o quarto capítulo, podemos dizer que existem brechas o tempo todo sendo 

pensadas, construídas e acionadas pelas sujeitas dessa pesquisa, enquanto mecanismo de 

reinvidicação de existência e atuação social. São embates que buscam sua legitimidade 

no campo dos saberes diários e resistências contínuas, amparando-se, sobretudo nas 

agencialidades (ORTNER, 2007) de suas aparições civis e, estabelecendo assim a 

capacidade de agência sobre suas próprias ações. E que passem a ocupar a cena social 

como mulheres, namoradas, esposas, mães, profissionais reconhecidas e respeitadas nos 

seus respectivos empregos e protagonistas de suas próprias histórias de vida – inclusive, 

ao lado de outras mulheres.   

Se a literatura sobre lesbianidade, vez por outra, reforça o caráter de 

invisibilidade que a homossexualidade feminina carrega consigo historicamente, como 

essa própria invisibilidade é capaz de produzir ou fabricar mecanismos que apontem 

para um conhecimento onde as pessoas identifiquem não apenas uma, mas duas lésbicas 

numa relação? Será que falar sobre o casal ao invés de nomear sujeitas é também um 

fator que contribuiria para essa tal invisibilidade? Ou, será que a invisibilidade seria 

tanta que isolar o par soasse mais conveniente do que abordar a sexualidade individual 

e, assim reconhecer que as lésbicas existem de forma independente e separada?  
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Com o meu ingresso no mestrado, e consequentemente na pesquisa sobre 

lesbianidades comecei a perceber que existia uma noção teórica de invisibilidade e 

silenciamento que perpassa boa parte, senão a maioria dos trabalhos que abordam essa 

temática. Em linhas gerais, é como se habitasse uma teoria da reserva, onde o cuidado e 

cautela devessem sempre ser empregados ao se referir ao amor erótico entre mulheres. 

Contudo, o movimento que noto na minha pesquisa desde a graduação é justamente o 

oposto, trata-se de mulheres que não veem problemas em divulgar seus nomes e 

reivindicar lugares de fala posicionados.  

Contudo, ao contrário da minha pesquisa da graduação elas também não fizeram 

questão de manterem seus nomes próprios no meu trabalho, é preciso se perguntar – os 

tempos mudaram? Ou apenas as sujeitas da pesquisa e o local da pesquisa? O que faria 

num momento em determinado lugar, espaço e tempo, se optar por seguir 

recomendações do campo e noutro simplesmente desobedecer? O que faria pensar que 

existe interlocutora que escolhe seu nome, outra que pede para alterar seu nome de 

registro, e outras que sequer emitiram opinião? Se existe limite para código de ética na 

pesquisa antropológica até onde ele vai? Ou melhor, por que esse limite deveria existir e 

ser seguido? Essas hesitações não são para serem respondidas agora, talvez porque suas 

respostas possam causar mais dúvidas ainda, e se assim o fizer algum papel estará sendo 

cumprido, senão o de jovem pesquisadora que encontra-se deslumbrada com o 

conhecimento em formação, quiçá o da ciência, que implica em provocações.   

Ao longo de todo o processo de pesquisa e escrita dessa dissertação o sentimento 

anthropological blues (DA MATTA, 1978) me acompanhou e, se fez presente desde as 

anotações do diário de campo, as trocas acadêmicas com colegas sobre os dados do 

campo pesquisado, até a elaboração do material “final”. É válido pontuar os 

movimentos de mudança das próprias entrevistadas, mudar de casa, términos de 

namoro, reatar relações que haviam sido fragilizadas em algum momento de suas 

histórias pessoais. Conflitos com a família de origem, negociações para administrar 

esses conflitos, a preocupação com os filhos e filha. O exercício de comparar 

antropologicamente nos permite tentar captar esses momentos em que os contra fluxos, 

se fizeram presentes na mediação dessas relações. Talvez o exercício etnográfico 

consista nessa atividade de comparação como condição sine qua non e “fazemos isso 

desse modo porque esse é sempre o modo pelo qual fazemos” (SEEGER, 1980, p. 40).    
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