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     Franz Fanon nos explica que o “branco está fechado na sua brancura,  o negro na sua

negrura (logo) tentaremos determinar as tendências desse duplo narcisismo” para

compreender vias de libertação. Aliando-me a sua percepção, digo que a travesti que sou

também está fechada em sua travestilidade, buscando brechas e escapes, bem como corpo

possuído por explicações que o descrevem, lanço mão de tentATIVAs de penetração em

outros CIS-temas e sentidos. Este livro, Estudos De/Pós Coloniais: Queerizando

epistemologias é um exercício de não adequação, ação, ocupação. 

      Sagrados e profanos, ditadura e democracia, nos lenços algozes descartados em meio

à vida sob a  quarentena, floresce a reflexão e o alento. Fez-se lei, agourar sobre as 

 possibilidades de vida ante uma pandemia, pouco caso dos que faziam vista  grossa às várias

discussões cortantes que a cena política nacional tanto nos achatava. Não bastassem as

problematizações feitas, lançadas ao solo religioso, existia uma linguagem sexista como

recurso para a naturalização da discriminação de gênero que a todo tempo nele se assentava.

Dayane Raphaelle lança questões à manutenção das relações assimétricas de gênero,

questionando a neutralidade de gênero da gramática normativa e sua colonidade.

PREFÁCIO:
NOTAS DE VIRIL DILAÇÃO

Por Sara Wagner Pimenta 
Gonçalves Junior*

*Sara Wagner York ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior é cabeleireira,
mulher trans/travesti, pai, avó e professora de Inglês do Ensino
Fundamental. Mestre em Educação pelo ProPEd-UERJ, Especialista em
Orientação Educacional, Supervisão Educacional e Inspeção Educacional,
além de Gênero e Sexualidade pelo Instituto de Medicina Social – UERJ,
Graduada em Língua Inglesa e Literatura Inglesa pela Universidade Estácio de
Sá/UNESA - 2016, onde recebeu a Medalha ALUMNI, em Pedagogia pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ-2017 e Língua Portuguesa e
respectivas Literaturas/UNESA – 2020. É tradutora de inglês no campo de
escritas de gênero para jornais e revistas.
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          Bem sabemos que estruturas dicotômicas são bem vistas em ascensões pouco

complexificadas. É como lançar mão de sal para explicar o doce, mas não profundo, se o

ponto é o ácido da corpa trans de Anne Raquel. Em complexo desenho, a corpa latina,

borra normas e desde o México até a Colômbia, através, das lentes cis-brancas-

ocidentalizadas, traduzidas por Manuel Roberto Escobar Cajamarca e sua perspectiva

sobre as vivências trans e travestis que Anne Raquel se faz interpelada. 

  Gênero e educação são chaves analíticas cortantes na atual compreensão

naturalizada dos seres, que antes negavam qualquer análise da categoria gênero e a

sua importância para a transformação do sujeito, dado a interação marcada em corpos

normatizados em nuances validadoras. 

      Aílla Kássia, ao discutir tais categorias, aliança escola democrática e seus limites

diante do gênero.  Acionado por frentes conservadoras, as políticas de mulheres, ora se

confundem com os caprichos da nomeada Ideologia masculinista que aponta gênero

como problema, mesmo que a conversa se alicerce à literatura escrita por mulheres e

exija uma disputa por espaços na sociedade brasileira. Apontada por Pâmela Camelo,

dinâmicas do público e do privado se (con)fundem lar, família e maternidade, tenta

compreender a busca de uma emancipação feminina na sociedade brasileira.

      Os saberes subalternos problematizam as concepções hegemônicas dos Direitos

Humanos e das relações de gênero no ensino de História, uma vez que devemos

sempre questionar, problematizar, reivindicar e democratizar os direitos universais da

humanidade em relação aos diversos grupos sociais.

    Allan Ribeiro, partindo do posicionamento crítico de fazer/ser Historiador,

apresenta um exercício de uma história escolar problematizadora das estratégias de

silenciamento e invisibilidade das diferenças historicamente construídas, fortemente

presentes na sociedade brasileira e nas nossas práticas educativas majoritárias.
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     O Brasil que acena para o conservadorismo e se alimenta dos frutos do profano

assiste a (in)visibilidade dos corpos transgressores. O país que tem em suas mãos o

fatídico corpa trans, talhado em práticas de linguagem transfóbica no discurso

jornalístico, segundo Paula Korey. 

      Sabemos que nenhum país se torna o primeiro em assassinatos trans, matando

de modo direto, numa sociedade dita democrática. Para que tais índices assumam

proporções absurdas, a nação é penetrada por uma cotidiana construção da

nacionalidade viril, seja na literatura, nas artes, na religião ou na cultura. Artur Vitor lança

olhar aos Fidalgos e vaqueiros (1989), do ensaísta baiano Eurico Alves Boaventura, para

compreender a construção da masculinidade viril na formação do Brasil.

       A performatividade do  corpa trans, demarcando o território poético em Pernambuco,

de Márcia Maracajá  e Iêdo Paes, estudaram o pós-colonial e as tendências Queer nas

análises da poesia oral de autoria trans, no Estado. A demarcação do lugar de fala da

poética  (trans)feminina é manuseada e me faz pensar se é feminina ou feminista e

sendo feminista, haveria roupagem nesse armário de Lanz, Butler e Lugones? 

     Uma identidade travesti, seria a mais alta ordem de aprisionamento do corpa

transgressor, mas como não sê-lo, se na vida cotidiana, são tais amarras e arranjos que

fomentam tais (des)assistidas? Dá-se assim desde menina: a construção da identidade

travesti na Geni buarqueana, assevera Roberta Cavalcanti. Enquanto travesti e

professora, maquiadora e cabelereira, compreendo que quando Roberta diz que travestis

são de classes menos abastadas, usam procedimentos estéticos e recorrem à

prostituição, questiono-me: 
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     Que mulher de classe menos abastada, sendo dada aos procedimentos estéticos e

hormonais (uma vez que contraceptivos estão no mundo das “mulheres” cis ou trans e até

com homens trans gays), sendo assediada, não cederia ao sexo ante à fome? Geni era

boa demais para ser da ditadura...

      Talvez por isso, nossa viagem se encerra apontando rumos e rumando fontes. Como

(bem)dito, o sagrado e o profano, o corpo que é corpa e por vezes faz-se visível, é

caminho desconstrucionista no texto de Lucas Medeiros. A Sagrada Jurema e a

decolonização das práticas religiosas, mesclam práticas da transcendência ao mais raro

nível da complexidade linguística, a captura do não imanente, do singular e subjetivo. 

     A  Jurema Sagrada traz ritos da pajelança das populações indígenas do Nordeste

com elementos da Umbanda, do Candomblé e do Espiritismo Kardecista. Lucas Medeiros

peneira na língua instrumentos de feitio nestas chaves analíticas da tradição oral e

produtoras de saberes e de conhecimento.

   Se a herança nacional,  cultuada no Sudeste, acenava para o patriarcado

conservador, é do chão nativo nordestino que brota esperança e aconchego para os dias

côndoles e sórores, que clamam nessa jornada por mãos que muitos acolhem e tão pouco

julgam, porque se esmeram mais no fazer, que no restringir. E o verbo fez-se em luz...
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CAPÍTULO 1
A LINGUAGEM SEXISTA COMO 
RECURSO PARA A NATURALIZAÇÃO
DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO

Dayane
Raphaelle 
de Souza*

RESUMO: A proposta deste ensaio é discutir o uso da língua portuguesa como 
recurso para manutenção das relações assimétricas de gênero. Buscando 
aproximar-nos de uma visão descolonial, abordamos a neutralidade de gênero 
da gramática normativa, que coincide com o masculino; bem como 
questionamos se as flexões tradicionais são suficientes para representar todas 
as identidades de gênero. Para tratar de gênero e colonialidade, Lugones (2008; 
2014) foi o principal aporte teórico.

Palavras-chave: Gênero. Colonialidade. Linguagem inclusiva.

*Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (PROGEL/UFRPE). 
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INTRODUÇÃO 

Ao persistirem na ideia de que são 
universais e falam por todos, insistem em 

falarem pelos outros, quando, na verdade, 
estão falando de si ao se julgarem 

universais. 
(Djamila Ribeiro) 

Em uma sociedade em que homens desde sempre tiveram posição 

privilegiada nas relações sociais, não é de se estranhar que até mesmo na 

língua se manifeste hierarquia entre gêneros. A linguagem em que o gênero 

masculino emerge como o superior há tempos é pauta de movimentos 

feministas, que reivindicam a equidade em todas as práticas sociais, além da 

desnaturalização da mulher tida como o outro do homem.  

Narrativas que concebem arquétipos de mulheres foram difundidas pelos 

colonizadores europeus, a exemplo de preceitos do cristianismo, imposto aos 

povos colonizados na missão civilizatória (LUGONES, 2014, p. 937), que 

concebe a mulher como subalterna1, e de relatos europeus em que mulheres 

não brancas foram hipersexualizadas e descritas como quase bestiais 

(MCCLINTOCK, 1995, p. 22 apud LUGONES, 2008, p. 97).  

Para desnaturalizar concepções como essas, bem como suas 

consequências, tem-se debatido os usos da língua, a fim de que não se 

perpetue a opressão e a inferiorização das mulheres. Porém, não só as 

mulheres sofrem violência de gênero: indivíduos que não são representados 

pela binariedade homem/mulher também são afetados. 

Do mesmo modo que a língua pode ser usada como ferramenta para 

discriminação das mulheres, pessoas não-binárias não são incluídas na 

linguagem normativa. Por esse motivo, novos usos linguísticos têm sido 

mobilizados, com o intuito de que discursos sejam cada vez menos 

excludentes. 

1 Em diversos momentos da bíblia cristã encontramos passagens que apresentam a mulher 
como inferior ao homem: no livro de Timóteo é dito “Não permito, porém, que a mulher ensine, 
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi 
formado Adão, depois Eva” (BÍBLIA, 2009, p. 232); e atribuem ao próprio Deus a fala “com dor 
terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará” (BÍBLIA, 2009, p. 5), 
versículos presentes nos primeiros capítulos de Gênesis.  
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Isso posto, em um primeiro momento, este ensaio discutirá o gênero 

masculino como o centro da língua portuguesa, enquanto certos empregos 

linguísticos relativos ao gênero feminino têm efeitos de sentido que remetem à 

inferioridade. Em seguida, buscamos refletir acerca da invisibilidade das 

pessoas não-binárias na língua portuguesa e algumas propostas de uma 

linguagem mais inclusiva, caminhando para a descolonização da língua. No 

terceiro tópico, traremos breves apontamentos sobre mudanças linguísticas 

que resultaram da busca pela igualdade de gênero. Por fim, chegaremos às 

considerações finais.  

A FALSA NEUTRALIDADE DE GÊNERO 

Por meio da língua, interagimos com nosso meio, (re)produzimos 

crenças, cultura, política e demais aspectos sociais. Mais que isso, a linguagem 

contribui também para a constituição de nossa subjetividade. Historicamente, o 

homem, neste caso o burguês branco, foi considerado como o ser no topo da 

hierarquia evolutiva (MCCLINTOCK, 1995, p. 56 apud LUGONES, 2008, p. 97), 

tornando praticamente inalcançáveis posições sociais de destaque para 

homens não europeus e mulheres, principalmente para mulheres negras.  

Dessa forma, não surpreende que homem tenha sido empregado como 

sinônimo de espécie humana, uso linguístico que ratifica a naturalizada 

assimetria de gênero. Ainda, na língua portuguesa normativa, o feminino é o 

gênero marcado, já a construção neutra coincide com o gênero masculino, 

justamente o gênero que ocupa melhor posição na pirâmide social. 

Ademais, é prescrita na gramática a utilização do masculino como 

genérico, o suficiente para representar um grupo de pessoas, remetendo à 

antiga regra de que se houver um homem entre dez mulheres em uma sala, 

aquele prevalece e, portanto, deve-se dizer “olá a todos” – utilizar “todas” 

aproximaria o homem da mulher, o que é renegado em uma sociedade que 

supervaloriza o masculino em detrimento do feminino.  

Cotidianamente, ao empregar o masculino como universal, atribuímos 

aos homens toda a participação histórica, social e política. Enquanto a atuação 

das mulheres é invisibilizada ou relacionada a posições menos valorizadas em 
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nossa construção social. A fim de tornar mais ilustrativo, vejamos os exemplos 

a seguir: 

(1) [...] Esses profissionais farão treinamento das equipes de
médicos e enfermeiras para prevenir, controlar e tratar a
hemorragia obstétrica. (FABRÍCIO, 2019, grifo nosso).

(2) A SECRETÁRIA E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA! [...]
quando ela entender um pouco como funciona o processo no
qual o advogado está imerso, conseguirá colaborar mais
diretamente. (MANUAL DO ADVOGADO, 2019, grifo nosso).

O primeiro exemplo, (1), foi coletado de uma notícia do jornal Diario de 

Pernambuco. A matéria trata de uma qualificação oferecida a profissionais de 

áreas de saúde da rede pública. Contudo, apenas a palavra médicos foi posta 

no masculino, já enfermeiras recebeu a marcação do gênero feminino.  

Algo parecido se constata no exemplo (2). Em um site dirigido a 

profissionais do ramo da advocacia, foi publicado um texto com dicas para a 

contratação de secretárias. Enquanto advogado está no masculino (inclusive 

no nome do site, Manual do advogado), secretária recebeu a flexão de gênero 

feminino.  

A partir disso, o que se entende é que, no caso das carreiras citadas nos 

excertos, só a enfermagem e o secretariado cabem às mulheres. Se o 

masculino é o genérico no sistema gramatical, por que a mesma lógica não foi 

aplicada em enfermeiras e secretária? 

Todas as profissões são necessárias para a configuração social, 

entretanto, sabemos bem que, entre as carreiras acima, as que foram grafadas 

no masculino (ou “neutro”) têm maior prestígio. Ao mesmo tempo, as que foram 

especificadas como femininas, além da remuneração mais baixa, são 

atravessadas pela semântica da assistência a outra profissão. 

Casos como esse reforçam estereótipos de gênero e não reconhecem a 

realidade, negando que se é capaz de ocupar qualquer um desses cargos, 

independentemente do gênero. A língua, como prática social, pode servir à 

reprodução de uma estrutura baseada em papéis de gênero, como ocorre em 

relação às profissões apontadas acima.  

Continua bastante presente entre nós traços do sistema 

moderno/colonial. Uma das consequências dessa organização é a 
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colonialidade de gênero, marcada pela dicotomia hierárquica entre homens e 

mulheres2:  

O homem europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um 
sujeito/agente, apto a decidir, para a vida pública e o governo, 
um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente 
e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como 
seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e 
capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade, e por 
estar atada ao lar a serviço do homem branco europeu 
burguês. (LUGONES, 2014, p. 936) 

Não é preciso muito esforço para admitir que essa assimetria se 

sustenta até os dias de hoje. A língua acaba por ser uma das formas de 

legitimar essas hierarquias entre os gêneros, tendo em vista a relação dialética 

entre língua e sociedade.  

A mulher branca, ao longo da história ocidental eurocentrada, foi 

concebida como representante da categoria mulher; as não brancas eram suas 

subordinadas, classificadas como animais (LUGONES, 2008, p. 94). Rótulos de 

pureza, fragilidade e passividade acompanharam a “mulher”3; 

consequentemente, a imposição de inferioridade manifesta-se também na 

língua, na qual mencionar o gênero feminino é dispensável (uma vez que o 

masculino é tido como suficiente para englobá-lo) ou é proveitoso quando o 

objetivo é insultar (provoca-se ofendendo a mãe de um indivíduo e, no caso 

dos homens, comparando-o a uma mulher). 

Dito isso, que efeitos têm um discurso que concebe apenas o homem 

como sujeito ativo e essencial? Para refletir sobre, lembremos um pouco de 

nossas aulas a respeito da Pré-História (período Paleolítico à Idade do Ferro) 

na Educação Básica e tudo o que ainda se escuta em relação a essa época na 

contemporaneidade. 

2 Importante lembrar que esse binarismo cabia apenas aos colonizadores, já que, como explica 
Lugones (2008; 2014), povos indígenas e povos escravizados trazidos da África eram tidos 
como espécies não humanas (dicotomia humano/não humano): “O sistema de gênero é não só 
hierarquica mas racialmente diferenciado, e a diferenciação racial nega humanidade e, 
portanto, gênero às colonizadas” (LUGONES, 2014, p. 942). 
3 Justifico o uso das aspas com o fato de que mulher era o mesmo que branca, burguesa e 
heterossexual, desconsiderando outras identidades femininas. As negras escravizadas, por 
exemplo, não eram vistas como puras e frágeis (LUGONES, 2008, p. 96), por isso, é relevante 
ter em mente o sentido racista que durante séculos acompanhou a categoria.  
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Quando estudamos nossos antepassados, nos ensinam acerca dos 

homens das cavernas e seus costumes de caça e pinturas nas paredes (com 

direito, inclusive, à clássica ilustração de um barbudo que, com uma das mãos, 

carrega um instrumento de madeira e, com a outra, arrasta uma mulher pelos 

cabelos). Diante da exposição a esse arquétipo de homem das cavernas, a 

quem se atribui de imediato a autoria das pinturas rupestres? 

Presumivelmente, uma mulher não seria a primeira opção.  

Apesar da reputação do homem das cavernas como central nos eventos 

pré-históricos, pesquisas recentes têm atribuído às mulheres a 

responsabilidade por grande parte desses registros rupestres. Descobertas do 

arqueólogo Dean Snow, publicadas em 2013, apontam que três quartos das 

pinturas em cavernas eram realizadas por mulheres, em algumas 

comunidades, inclusive, podem ter sido feitas por xamãs que se aproximavam 

do que atualmente chamamos de transgeneridade. O próprio pesquisador 

reconhece que o machismo na ciência é tão evidente que o crédito era (e 

continua sendo) totalmente direcionado aos homens, mesmo antes de se ter 

certeza sobre a autoria dessas inscrições nas superfícies rochosas (HUGHES, 

2013).   

Portanto, em uma sociedade androcêntrica, se permite e se espera que 

homens atuem de maneira notável, enquanto as mulheres, de modo menos 

significativo. Habitualmente, perpetuamos por meio da fala e da escrita – de 

modo inconsciente ou não – princípios tidos como naturais, mas que, na 

verdade, são construídos socialmente. 

Ciente da importância de atentar-se a isso, a escritora nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adiche, em seu livro Para educar crianças feministas, 

relata o cuidado de uma amiga que prefere não chamar sua filha de princesa. 

Mesmo que a intenção seja tratar com carinho uma criança, a palavra princesa 

traz consigo pressupostos de que a mulher é frágil, de que precisa ser salva 

por um príncipe (ADICHE, 2017, p. 14) ou de que é mental e fisicamente 

incapaz de fazer algo sozinha. 

Tanto a pressuposição do homem como o responsável pelas pinturas 

rupestres, quanto a preocupação de uma mãe em não chamar a filha de 

princesa têm por base o fato de que nascemos em um sistema no qual a 

sociedade predetermina nossa atuação considerando apenas o sexo biológico. 
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Esses papéis vêm sendo reforçados pela família, escola, epistemologia, igreja, 

meios de comunicação e demais instituições sociais: 

Desde Eva como costela de Adão (ideia de Deus, 
supostamente) até o clitóris como uma má formação do pênis 
(agora de Freud) vemos um contínuo histórico de machismo, e 
de nada além dele. A lógica da fêmea como outro, como má 
formação, como versão menor de algo maior, como substrato. 
Equívoco sexista que não deixou de se traduzir na língua. 
(GONÇALVES, 2018, p. 101) 

A organização moderna/colonial, caracterizada, dentre outras coisas, 

pelo patriarcado, ainda é patente em nossa sociedade. Assim, é necessário 

discutir como usos linguísticos validados pela autoridade discursiva podem ser 

ferramentas de deslegitimação e opressão.  

AS FLEXÕES DE GÊNERO REPRESENTAM A TODES? 

Com o intuito de seguir a gramática normativa da língua portuguesa e ao 

mesmo tempo tornar o discurso igualitário, tem-se colocado em prática o 

emprego de ambas as flexões de gênero gramaticais sempre que cabível – por 

exemplo, cumprimentar um público com “olá a todas e todos” ou direcionar-se 

em um texto “ao leitor e à leitora”. Contudo, nem todas as pessoas se sentem 

representadas por essas desinências.  

Ao utilizar os dois gêneros normativos, estaremos respeitando as 

pessoas que se enquadram no binarismo homem e mulher, porém, 

invisibilizando as que não se sentem confortáveis nesse modelo, isto é, quem 

não se identifica com o gênero feminino nem com o masculino ou reconhece-se 

em mais de um gênero. 

Cercear as possibilidades de gênero na língua exclui pessoas que não 

se encaixam nas classificações rígidas de feminino e masculino. É importante 

fazer com que mulheres apareçam no discurso, mas é necessário também 

legitimar outras identidades: caso contrário, estaríamos dando continuidade a 

opressões de gênero, contra as quais se tem lutado.  

Essa dicotomia homem/mulher é mais uma das categorias 

oposicionistas e hierárquicas que constituem a organização colonial. Lugones 
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explica que a relação dicotômica e normativa homens/mulheres foi uma 

determinação dos colonizadores, que a impuseram aos povos colonizados com 

auxílio de uma retórica de civilização (dicotomia ser civilizado/ser primitivo) e 

cidadania (LUGONES, 2014, p. 942). 

Assim, se a proposta é confrontar a norma linguística dominante, que 

traduz a colonialidade de gênero, é coerente refletir a respeito da naturalização 

de binariedades intransigentes impostas pelo processo colonial, como a 

dicotomia homem/mulher. Em seu ensaio feminista-socialista, Manifesto 

ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX, 

Donna Haraway argumenta que somos cada vez mais ciborgues, seres 

híbridos dispostos a ultrapassar fronteiras e determinismos.  

O ciborgue questiona polaridades e dominações hierárquicas, “é uma 

criatura do pós-gênero: ele não tem qualquer compromisso com a 

bissexualidade” (HARAWAY, 2009, p. 38). Haraway sugere que questões de 

raça, gênero e capital necessitam de uma perspectiva ciborgueana 

(HARAWAY, 2009, p. 98); como ciborgues, podemos e devemos contestar a 

manutenção de poderes desiguais, a fim de renovar as estruturas sociais que 

são, de algum modo, violentas.  

Isso posto, muitas pessoas que concordam que as flexões normativas 

são insuficientes vêm tentando tornar a língua menos excludente. Emergiu nas 

plataformas online uma escrita com desinências de gênero renovadas, como 

todxs, tod@s e todes. O uso da letra x e do arroba, mesmo ganhando 

significativa adesão, foi bastante refutada, devido à difícil pronúncia, que 

restringe essas formas aos espaços virtuais. Ademais, softwares de leitura 

utilizados por pessoas com deficiência visual não são capazes de traduzir em 

áudio expressões constituídas por esses caracteres.  

A proposta do uso do -e como vogal temática (todes, amigues, bonites 

etc.) tem ganhado força, uma vez que é pronunciável. Além dessa construção 

linguística, com o interesse em uma linguagem não binária ou mais próxima da 

neutralidade, tem-se empregado o pronome elu(s) em lugar dos tradicionais 

ele(s) e ela(s) – nesse modelo, do mesmo modo se comportam outros 

pronomes em terceira pessoa, como delu(s) e aquelu(s). Outros sistemas 
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coexistem com o do pronome elu, a exemplo de il e el (ambos substituem 

ele/ela)4.  

Tanto o uso da desinência -e quanto esses novos pronomes não são 

muito conhecidos pela população em geral, circulando bem mais entre grupos 

LGBTQ+ e indivíduos heterossexuais e cisgêneros que têm contato, mesmo 

virtualmente, com essas pessoas.  

Contudo, ao deparar-se com essa linguagem que objetiva contemplar as 

pluralidades, muitas pessoas ainda se mostram bastante resistentes. Isso 

ocorre porque essa preocupação é vista como desnecessária por boa parte da 

sociedade, opinião reforçada por desculpas pautadas em um conservadorismo 

linguístico (é interessante que essa posição tradicionalista quanto à língua não 

é posta em prática em relação a neologismos e ressignificações banais que se 

popularizam na internet ou se transformam nos famosos memes5). 

Em um contexto social no qual questões sobre gênero são 

menosprezadas, é importante repensar a língua, evocar no discurso 

identidades que seguem deslegitimadas. Djamila Ribeiro alude a um dos 

preceitos das feministas: nomear; pois, “se não se nomeia uma realidade, 

sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível.” 

(RIBERIO, 2017, p. 24). 

Como essa linguagem é ainda condenada em situações formais e, 

afinal, temos de nos adaptar às regras que as regem, muitas pessoas têm 

preferido utilizar construções linguísticas mais abrangentes autorizadas pelas 

normas gramaticais – por exemplo, utilizar “o eleitorado” no lugar de “eleitores 

e eleitoras”, substituir construções como “muitos não entendem” por “muitas 

pessoas não entendem”, em casos como “brasileiros desaprovam” empregar 

“no Brasil isso é desaprovado”, quando não souber com que gênero 

determinada pessoa se identifica não utilizar artigo, ou seja, preferir “Pedro” a 

“o Pedro”, entre outras elaborações linguísticas que não representam todas as 

identidades.  

4 O site Wiki Identidades, um acervo eletrônico com discussões sobre identidades de gênero e 
assuntos afins, tem uma seção exclusiva, intitulada Linguagem não-binária ou neutra, que trata 
de modo mais profundo sobre o uso do -e como vogal temática e elenca os pronomes não 
binários/neutros: https://identidades.wikia.org/pt-br/wiki/Linguagem_n%C3%A3o-
bin%C3%A1ria_ou_neutra.  
5 O meme é qualquer ideia ou informação de caráter cômico, geralmente originado em formato 
de imagem ou vídeo, que é difundida na internet (isto é, viraliza).  
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Confrontar uma epistemologia dominante é, de fato, um longo processo. 

Porém, uma vez que a colonialidade do gênero tem relação dialética com, 

dentre outras, a colonialidade da linguagem e a colonialidade do saber 

(LUGONES, 2014, p. 942), desnaturalizar a língua é fundamental para, 

finalmente, desnaturalizar a binariedade de gênero.  

Cabe lembrar que a língua é mutável e, por mais que tentem contê-la, 

evolui – a exemplo do pronome você que, em um processo paulatino, evoluiu 

de vossa mercê e já apresenta a contração cê em interações mais informais. 

Antes de um uso linguístico ser aceito como padrão, ele certamente encontrou 

resistência ao ser utilizado.  

A LÍNGUA ESTÁ EM CONSTANTE (TRANS)FORMAÇÃO 

Não raro, debates sobre a linguagem inclusiva são desmerecidos. No 

entanto, é imprescindível considerar que reajustes linguísticos como os aqui 

discutidos vêm ganhando força e cada vez mais representação social. A 

primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, Dilma Rousseff, fez questão 

de ser referida como presidenta, desestabilizando a ideia, amparada por nosso 

histórico presidencial, de que exclusivamente homens podem presidir o país.  

Ao resgatar na palavra a flexão de gênero que havia sido deixada para 

trás, a ex-presidenta enfrentou resistência, sendo, inclusive, ridicularizada. Não 

obstante, em seu mandato, a Lei Federal Nº 12.605, de 3 de abril de 2012, foi 

sancionada, determinando “o emprego obrigatório da flexão de gênero para 

nomear profissão ou grau em diplomas” (BRASIL, 2012).  

No Brasil, avanços sobre uma linguagem que alcança também as pessoas não-

binárias não chegaram a materiais oficiais ou de tamanha visibilidade como nos casos 

acima. Em outros países, a falta de neutralidade na língua teve de ser posta em relevo 

para que, então, fizesse parte das práticas cotidianas.  

Na língua inglesa, palavras que contêm man (homem) em sua formação 

para referir-se a um grupo, estão cada vez mais obsoletas, dando lugar a 

termos atualizados (como as profissões policeman e fireman, que foram 

trocadas por police officer e fire fighter6, e mankind, que foi ajustada para 

6 Respectivamente: policial e profissional que combate incêndios. 
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humankind7). Na Suécia, já foi dicionarizado o pronome neutro hen, criado para 

representar todos os gêneros (substituindo os pronomes tradicionais han e hon, 

que correspondem a ele e ela em português). O pronome hen já é encontrado 

em textos oficias, na imprensa e em livros (EXAME, 2015).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se por um lado, a língua portuguesa é ancorada em práticas sociais de 

dominação de gênero, por outro, as opressões são sustentadas pelo uso de 

uma língua excludente. Assim, o que se argumenta neste ensaio não é que 

basta tirar o homem do centro da língua e trazer outras identidades ao discurso 

para que as desigualdades caiam por terra.  

Entretanto, desestabilizar a estrutura gramatical de dois gêneros, até 

então bastante rígida, é um processo necessário para o reconhecimento das 

diversas possibilidades de gênero. Djamila Ribeiro apoia-se nas pesquisadoras 

Lélia Gonzales, Linda Alcoff, Gayatri Spivak, entre outras, para argumentar que 

há, de fato, a “necessidade de romper com a epistemologia dominante e fazer 

o debate sobre identidades pensando o modo pelo qual o poder instituído

articula essas identidades de modo a oprimir e a retificá-las” (RIBEIRO, 2017, 

p. 49).

Uma criança no processo de formação de sua subjetividade, ao ser 

exposta a discursos que concebem o homem como o inventor, o descobridor, o 

que ascende socialmente, certamente terá sua construção cognitiva acerca de 

gêneros afetada por isso.  

As taxas de feminicídio no Brasil são alarmantes; as possibilidades não 

binárias de gênero têm suas experiências apagadas, impelidas muitas vezes à 

margem da sociedade. Logo, quanto mais a língua for utilizada como espaço 

para a reprodução da discriminação de gênero, mais se contribuirá para a 

naturalização dessas violências.  

7 Humanidade. 
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CAPÍTULO 2
“COMO SE CONSTRÓI UMA CORPA 
TRANS?”: GÊNERO, CORPORALIDADE 
E SUBJETIVIDADE

Anne Raquel 
da Silva

Nascimento*

RESUMO: O trabalho a seguir refere-se ao estudo sobre os processos de 
construção das corpas trans e travestis e de como os sujeitos são interpelados 
pelas normas vigentes na sociedade ocidental. O objetivo deste estudo é 
compreender como nossas corpas podem resistir ao poder normatizador e 
também apontar novas formas de construções para elas. Como referencial 
teórico-metodológico utilizo autores como Manuel Roberto Escobar Cajamarca 
– e  sua perspectiva sobre as vivências trans e travestis na Cidade do México e 
em Bogotá – e Michel Foucault e sua análise sobre o poder que normatiza os 
corpos, além de Judith Butler, com as suas reflexões sobre a teoria queer.

Palavras-chave: Normatização. Queerificação. Interpelação.

*Transmasculine e mestrande em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). 
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INTRODUÇÃO 

É importante que o debate sobre a construção das corpas transgêneros 

e que o consequente rompimento da heteronormatividade e da cisgenaridade 

se torne frequente nos espaços de sociabilidade e discussão entre 

transgêneros como, também, dentro dos espaços acadêmicos. Sendo assim, a 

partir das minhas vivências, inquietações, do convívio com outras/outros 

amigas/amigos trans e das leituras por mim realizadas, surgiu o presente 

trabalho. 

Até meados de 2018, trans e travestis eram consideradas/considerados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo portadoras/portadores 

de “transtornos de identidade de gênero”. A nova atualização da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CID), após 28 anos da última atualização, retirou a transexualidade e a 

travestilidade da categoria de “doenças mentais”, mas ainda considera ambas 

as situações como uma “incongruência de gênero”. A retirada foi justificada por 

não terem sido encontradas evidências comprobatórias de que um sujeito, ao 

não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído, possa ter um transtorno 

mental. 

A permanência da transexualidade e da travestilidade na classificação 

foi necessária por se tratar de uma população que carece de cuidados de 

saúde que podem ser reembolsados apenas se estiverem classificados, já que 

em muitos países os sistemas de saúde público e privado são deficitários. A 

mudança de classificação significa que transexuais e travestis estão sendo 

enxergados como sujeitos que precisam de cuidados médicos e não cuidados 

psiquiátricos. Mas, desde janeiro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) já havia determinado que psicólogos estariam proibidos de tratar a 

transexualidade e travestilidade como doenças ou anomalias8. 

A homossexualidade já havia sido retirada, em 1973, do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – APA) e em 1975, foi 

8Mais informações disponíveis em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/18/internacional/1529346704_000097.html. Acesso em: 
02 fev. 2020. 
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retirada do CID-10, mas o que houve em seguida foi a criação de novas 

categorias que continuavam classificando como patologias os comportamentos 

de LGBT+ a partir de concepções heteronormativas e cisgêneras. Segundo 

Berenice Bento e Larissa Pelúcio,  

A patologização da sexualidade continua operando com grande 
força, não mais como “perversões sexuais” ou 
“homossexualismo”, mas como “transtornos de gênero”. Se o 
gênero só consegue sua inteligibilidade quando referido à 
diferença sexual e à complementaridade dos sexos, quando se 
produz no menino a masculinidade e na menina a feminilidade, 
a heterossexualidade está inserida aí como condição para dar 
vida e sentido aos gêneros (2012, p. 572).  

Como já foi citado, não existem testes que comprovem o que é ser 

uma/um transexual de verdade, uma mulher ou homem de verdade, nem 

tampouco testes que possam medir os níveis de feminilidade e/ou 

masculinidade de um sujeito. As instituições, como a medicina, constroem os 

seus discursos a partir do que preconizam as normas de gênero instituídas por 

uma matriz cultural rígida, que regula as práticas sociais dos sujeitos, bem 

como as suas corpas.  

A INTERPELAÇÃO DO SUJEITO E A NORMATIZAÇÃO DO GÊNERO 

As nossas corpas se configuram sempre em respeito às ordens que 

predominam em um momento e um contexto histórico específico. Na medida 

em que a experiência corporal se assemelha aos ditames vigentes, a 

subjetividade se inclina aos regimentos de saber-poder e o sujeito é interpelado 

pelas normas sociais. Desse modo, o sujeito reproduz os papéis binários de 

gênero estabelecidos dentro do contexto histórico-político, que vão desde o uso 

de uma determinada vestimenta até os comportamentos e as questões mais 

sociais, como a reprodução do machismo.  

Um exemplo da interpelação do sujeito é a cobrança que alguns homens 

trans sofrem para que ostentem e/ou demonstrem constantemente os 

comportamentos considerados como viris para que sejam encaixados em uma 

masculinidade dominante. Posto isto, censuram e reprimem qualquer traço das 
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suas corpas que sejam considerados performaticamente como femininos, além 

de censurar e reprimir todas as demais características que possam ser 

consideradas como femininas dentro da sociedade ocidental. Desta maneira,  

Ao estabelecer como objetivo último da transição a 
possibilidade de ‘passar por cis’, a experiência da 
passabilidade como horizonte normativo acaba por definir e 
aplicar valores aos corpos e, por conseguinte, aos próprios 
sujeitos, explicitando relações de hierarquia (PONTES; SILVA, 
2017, p. 403-404). 

Ademais, o poder aqui não se refere às leis estabelecidas por 

instituições e garantidas pelos aparelhos do Estado. Não é um sistema de 

dominação exercido por um grupo sobre outro. Para Michel Foucault (2018), 

estas seriam apenas as formas terminais de exercício do poder. O autor afirma 

que: 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como 
a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao do 
domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização. 
[...] o poder não é uma instituição nem uma estrutura, não é 
uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome 
dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 
determinada (FOUCAULT, 2018, p. 100-101). 

O poder pode ser encontrado em todas as estruturas e relações sociais, 

ele é onipresente, isso porque, ele se produz em todos os pontos, em todas as 

relações; não vem de uma matriz geradora ou de uma oposição binária entre 

dominadores e dominados. Não é localizado exteriormente às relações, é 

inerente; é móvel e exercido a partir de diversos pontos. Para além dessas 

conclusões, Foucault (2013) afirma que às nossas corpas é dada uma atenção 

especial, porque é através delas que o poder manipula e modela ao mesmo 

tempo em que as torna hábeis.  

A corpa torna-se dócil e, simultaneamente, torna-se útil. Sobre a corpa e 

o que ela representa “surge a análise das condutas sexuais, de suas

determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o econômico” 

(FOUCAULT, 2018, p. 29). A sua soberania é disputada pela família, pelo 

Estado, pela escola, pela medicina e pelas religiões. Por meio da administração 

da vida, há o controle econômico e político. Podemos observar que a corpa não 
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é mais do sujeito e o Outro, como autoridade, violenta o sujeito buscando 

subjugá-lo.  

O discurso, anteriormente ancorado, que tornava as corpas 

transgêneros abjetos, baseava-se em três segmentos normalizadores: o 

médico-legal, que tratava as travestis as/os trans, como uma doença, uma 

perversão; o discurso religioso, no qual tudo o que estivesse fora das normas 

estabelecidas pelas igrejas seria considerado como pecaminoso e “anormal”; e 

a visão criminológica, a qual considerava as travestis e trans como 

criminosas/criminosos em potencial (GREEN; QUINALHA, 2015; 

NASCIMENTO, 2019). 

É perceptível que esses segmentos foram perpetuados até o início do 

século XXI quando a cantora Linn da Quebrada9, em entrevista concedida à 

Revista Cult10, ao ser perguntada sobre quais marcas estavam/estão presentes 

em sua corpa por ser ela uma ex-Testemunha de Jeová, afirma que suas 

marcas estão relacionadas com a construção do pecado, sagrado, profano e, 

consequentemente, têm relação direta com a culpa e o pertencimento ao 

perceber que precisava abrir mão do que ela era/é para se encaixar nos 

dogmas da igreja da qual fazia parte.  

Em sua entrevista para a Revista Trip, Linn da Quebrada também fala 

sobre como foi a saída da igreja frequentada por ela. Apesar de ser assídua, 

Linn percebeu que estava desamparada ao decidir que não mais seguiria 

algumas normas impostas pela igreja, o que resultou na sua expulsão11. A 

cantora Linn da Quebrada tem se tornado um canal para que outras pessoas 

possam compreender o significado do que é ser queer12 e de como é 

necessário discutir as masculinidades e “enviadescer” e “transviadescer” o 

Brasil13. 

9 Em sua bio, na rede social Twitter, Linn da Quebrada se apresenta como “Artista multimídia e 
bixa travesty”. Informação disponível em: https://twitter.com/linndaquebrada. Acesso em: 03 
fev. 2020. 
10 Entrevista concedida à Revista Cult encontrasse disponível em: 
https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-linn-da-quebrada/. Acesso em: 03 fev. 2020. 
11 Mais informações, perguntas e respostas da entrevista estão disponíveis em: 
https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/mc-linn-da-quebrada-em-entrevista-ao-trip-tv-genero-sexo-
religiao-e-funk. Acesso em: 03 fev. 2020. 
12 As discussões sobre o que é ser queer serão abordadas no tópico “Queerificação das 
corpas: uma possibilidade de emancipação subjetiva” presente neste trabalho. 
13 Informações disponíveis em: https://medium.com/mecalovemeca/pelo-enviadescimento-do-
mundo-entrevista-com-linn-da-quebrada-42240fc49afb. Acesso em: 03 fev. 2020. 
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Ainda sobre o poder, abordaremos a seguir as questões referentes ao 

conceito de norma. Na perspectiva defendida por Foucault, a norma seria “um 

padrão de comportamento que permite a medição de formas deste como 

‘normais’ ou ‘anormais’ [...]. A norma assim estabelece a figura do ‘normal’ 

como um ‘princípio de coerção’ para a figura do anormal” (HOFFMAN, 2018, p. 

47. grifos do autor). Pautados nos três segmentos normalizadores citados

anteriormente, as nossas corpas se tornam abjetos e passam a ser 

consideradas como “anormais” na medida em que rompem com o modelo de 

“coerência entre sexo biológico e gênero cultural como marco de normalidade e 

saúde” (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 570). Ou seja, nossas corpas são tidas 

como “anormais” quando clivam a heteronormatividade e cisgenaridade.  

Partindo dessa perspectiva, o autor Manuel Roberto Escobar Cajamarca 

(2015), em sua obra sobre as experiências trans na Cidade do México e em 

Bogotá, afirma que apesar da existência da norma, “isto não quer dizer que não 

se questionem os papéis hierárquicos de gênero, mas o sujeito parece estar 

transitando dentro da mesma ordem binária” (CAJAMARCA, 2015, p. 116, 

tradução livre)14. A partir dessa observação do autor, é possível estabelecer 

uma relação entre as análises de Cajamarca sobre o cotidiano das mulheres e 

homens trans da Cidade do México e de Bogotá com as proposições de Michel 

Foucault, no que se refere à afirmação “onde há poder há resistência” 

(FOCAULT, 2018, p. 104).  

A resistência estaria no questionamento dessa norma. No querer 

construir as nossas corpas estando conscientes de que existem esses modelos 

preestabelecidos do que é ser um homem e/ou uma mulher e de que não 

somos obrigadas/obrigados a seguir. As resistências são plurais, ou seja, 

assim como o poder, elas estão sempre presentes em diversos pontos das 

relações e, portanto, também são móveis. A resistência é firmada sobre os 

aspectos do direito à vida, à felicidade, à saúde e à corpa e, segundo Michel 

Foucault (2018, p. 157), o “direito” acima de todas as opressões “de encontrar 

o que se é e tudo que se pode ser”.

14 “Esto no quiere decir que no se cuestionen los papeles jerárquicos de género, pelo el sujeto 
pareciera estar transitando dentro del mismo orden binario de cuerpos”.  
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A CONSTRUÇÃO DA CORPA TRANS 

A partir dos pressupostos do item anterior, é possível compreender que 

a subjetividade é uma construção que se baseia nas conformações histórico-

políticas. Para Cajamarca (2015), no livro Cuerpos em resistencia, a clivagem 

da construção de um gênero cultural está justamente na possibilidade de se 

distanciar das determinações sobre as corpas e tensões das fronteiras do que 

seria um sujeito normalizado. Sendo assim, a construção que as nossas corpas 

assumem tanto pode mobilizar vetores que perpetuam ordens sociais, 

resultando em uma sujeição à ordem vigente, como pode ser uma possibilidade 

de uma emancipação subjetiva.  

É notório que, de um lado, existe o desejo pela transformação que 

desejamos passar, na qual seremos constituídas/constituídos como as/os 

sujeitos que queremos ser e, para tal, fazemos uso de todas as possibilidades 

disponíveis para alcançarmos nossos objetivos. Por outro lado, a partir das 

nossas vivências e resistências temos a oportunidade de repensarmos a nossa 

subjetividade através da observação sobre as construções de gênero que 

estão presentes na nossa sociedade.  

Os processos de desconstrução da subjetividade contida no gênero que 

foi atribuído é um esforço contínuo de modificação corporal. Essa questão pode 

suscitar alguns problemas como, por exemplo, o uso de hormônio sem 

acompanhamento médico, cirurgias com métodos precários e médicos que não 

são especialistas nem bons profissionais, procedimentos estéticos em clínicas 

clandestinas e/ou não regulamentada.  

A maioria dos procedimentos realizados sem o acompanhamento de 

profissionais e materiais adequados existe como uma alternativa viável aos 

preços elevados dos tratamentos e/ou dificuldade para acessar o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Isso ocorre, porque a quantidade de hospitais, no 

Brasil, que estão aptos para realizarem os atendimentos são poucos e só 

podem ser encontrados em algumas cidades do país como, por exemplo, o 

Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, que 

oferece atendimento para mulheres e homens trans.  
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Os atendimentos são divididos em dois: os especializados e os 

ambulatoriais. Os especializados consistem nos procedimentos cirúrgicos e nos 

pré/pós-operatórios e os ambulatoriais nos acompanhamentos psicotrópicos e 

na hormonoterapia. Por haver um número limitado de hospitais habilitados e de 

profissionais que são especializados em cirurgias de transgenitalização, a 

busca pelo acompanhamento médico termina sendo maior do que a quantidade 

de vagas disponibilizadas.  

Em 2017, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco, cerca de 130 mulheres trans e/ou travestis aguardavam pelo 

procedimento cirúrgico da transgenitalização. Levando em consideração que 

eram/são realizadas em torno de 10 cirurgias por ano no HC/UFPE, estimava-

se que o tempo de espera na fila seria em média 13 anos. Além do tempo de 

espera para procedimentos cirúrgicos, também existe uma demanda para o 

atendimento psicológico no ambulatório. Em torno de 4 pessoas são acolhidas 

por mês no HC/UFPE, mas a fila de espera já chegava a 170 pessoas também 

no ano de 2017.  

Desse modo, muitas mulheres trans e/ou travestis optam por buscar 

profissionais não habilitados para que possam realizar as suas cirurgias em um 

tempo mais curto e, com isso, ter a oportunidade de serem o que desejam15. A 

cirurgia de transgenitalização começou a ser realizada pelo SUS apenas em 

2008 e só mulheres transgêneros poderiam ter acesso. Em 2019, a Portaria nº 

1.370 publicada no Diário Oficial da União autorizou, em caráter experimental, 

a cirurgia de transgenitalização para homens trans com idade entre 21 e 75 

anos16. 

A última conquista adquirida, no que se refere à saúde das corpas 

transgêneros, foi a resolução aprovada em janeiro de 2020, pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), que permite a redução da idade mínima para 

quem deseja a cirurgia de transgenitalização de 21 para 18 anos. A resolução 

também permitiu que a hormonioterapia pudesse ser iniciada aos 16 anos ao 

15 No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco funciona o Espaço de 
Cuidado e Acolhimento de Pessoas Trans (Espaço Trans). Informações disponíveis em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/fila-de-espera-para-mudanca-
de-sexo-em-ambulatorio-no-nordeste. Acesso em: 04 fev. 2020. 
16 Mais informações sobre a Portaria nº 1.370 publicada no dia 24 junho de 2019 estão 
disponíveis em: https://veja.abril.com.br/brasil/sus-e-autorizado-a-fazer-cirurgia-de-mudanca-
de-sexo-em-homens-trans/. Acesso em: 07 fev. 2020. 
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invés dos 18 e estabeleceu novas regras para a utilização de bloqueadores 

hormonais na puberdade. Porém, ainda falta o Ministério da Saúde oficializar 

quais alterações serão adotadas pelo SUS17. 

A chamada transição de gênero é um processo de desconstrução da 

subjetividade contida no gênero que lhe foi atribuído, é um esforço contínuo de 

modificação corporal. É preciso destacar que paralelamente existe todo um 

discurso construído de que as corpas trans devem ter a sua autonomia no 

quesito escolha de procedimentos. Inclusive, há aquelas/aqueles que 

defendem que as decisões sobre as suas corpas não envolvem procedimentos 

estéticos, cirúrgicos e nem a hormonioterapia.  

A construção de nossas corpas e da subjetividade são processos 

individuais que podem tanto ser resultado de um processo de emancipação 

como podem ser cercados pela incorporação da mesma ordem binária que 

violenta as nossas corpas, como observou Cajamarca (2015). Sendo assim, a 

performance de gênero é utilizada como estratégia para sobreviver no sistema 

compulsório dos binarismos. Isso ocorre porque o gênero é uma performance 

com consequências punitivas. Punimos aqueles/aquelas que não 

desempenham os papéis de gênero “corretamente”.  

Segundo Judith Butler (2015), essa performance seria um ato, uma 

repetição de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente e o seu 

objetivo é, justamente, manter o gênero dentro dessa estrutura binária, 

denominada por Butler como heterossexualidade compulsória. A performance é 

um ato na medida em que “a ação do gênero requer uma performance 

repetida” (BUTLER, 2015, p. 242, grifos da autora).  

É certo que a performance é possibilitada, potencializada e limitada pela 

performatividade que, em contrapartida, é produzida durante a performance, ou 

seja, essa performance seria a repetição e a performatividade a mudança. No 

entanto, é preciso compreender que ambas são relacionáveis e que a 

performance não é uma simples repetição ou um roteiro do qual não podemos 

escapar (BORBA, 2014; PELLIM, 2010). Seguindo a lógica, no livro Cuerpos 

em resistencia, Cajamarca (2015) afirma que os atributos e as intervenções 

corporais são acompanhados de aprendizagens, ou seja, os atributos 

17 As informações estão disponíveis em: https://www.otempo.com.br/interessa/cirurgia-de-
redesignacao-sexual-passa-a-ser-permitida-aos-18-anos-1.2282588. Acesso em: 07 fev. 2020. 

29

https://www.otempo.com.br/interessa/cirurgia-de-redesignacao-sexual-passa-a-ser-permitida-aos-18-anos-1.2282588
https://www.otempo.com.br/interessa/cirurgia-de-redesignacao-sexual-passa-a-ser-permitida-aos-18-anos-1.2282588


considerados como sendo femininos e/ ou masculinos são aprendidos e 

incorporados por repetição.  

Em entrevistas realizadas pelo referido autor para a construção do seu 

livro, as mulheres trans afirmavam que desejavam parecer femininas, mas não 

como se fossem caricaturas. O desejo era que os aspectos visíveis da 

subjetividade fossem o mais dentro da ordem/norma possível. Ou seja, “não 

basta querer ser mulher, ou narrar-se feminina, tem que parecer, e de modo 

que se assemelhe mais àquilo que no contexto predomina como ideal feminino” 

(CAJAMARCA, 2015, p. 110, tradução livre)18. O que traz à tona o que já foi 

debatido anteriormente sobre a passabilidade e o “passar por cis”. 

Desse modo, de um lado temos a interpelação do sujeito pelas normas 

vigentes de gênero e, do outro, temos o aprendizado e repetição da 

performance feminina e/ou masculina. O problema dessa repetição está na 

reprodução de alguns comportamentos e ações contidos nesse modelo como, 

por exemplo, o modelo de feminilidade cisgênera que é carente de 

protagonismo e que está submetido ao homem cisgênero.  

As práticas regulatórias, provenientes de uma matriz cultural, que 

permeiam a performance e a performatividade subjuga aquelas/aqueles que se 

desviam da norma estabelecida. Butler (2015, p. 42) afirma que as pessoas só 

se tornam inteligíveis quando as suas corpas estão em conformidade com os 

padrões de gênero e sexualidade “reconhecíveis de inteligibilidade do gênero”, 

ou seja, quando as nossas corpas não estão performando feminilidade e/ou 

masculinidade, como regula a matriz cultural – heteronormatividade, 

cisgenaridade e heterossexualidade compulsória –, muitas vezes não somos 

nem considerados como sujeitos. Por fugirem do padrão da cisgenaridade, 

nossas identidades passam a não mais existir.  

QUEERIFICAÇÃO DAS CORPAS: UMA POSSIBILIDADE DE 

EMANCIPAÇÃO SUBJETIVA 

18 “No basta querer ser mujer, o narrarse feminina, hay que parecerlo, y de modo que se 
asemeje más a aquello que en el contexto predomina como ideal feminino”. 
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A construção das corpas trans aparece cercada pelas ordens 

provenientes de uma cultura que se baseia em um exercício de poder sobre as 

corpas. Essa cultura tem traços de gênero marcadamente binários, 

heteronormativos e com predisposições para o casamento e a construção de 

uma família “tradicional”. A família burguesa fruto do capitalismo, por ser 

geradora da futura força de trabalho – por meio da reprodução – é a unidade-

chave da ordem social vigente (SPARGO, 2017).  

O capitalismo, a colonialidade do poder e a modernidade eurocentrada 

operam de modo binário, dicotômico e hierárquico, fazendo com que sejamos 

classificados socialmente e que tenhamos um gênero fixo. As nossas corpas 

deslocam-se por esse binarismo, mas não necessariamente conseguem 

escapar da totalidade das ordens vigentes. As nossas corpas são construídas 

para serem vistas, mas só são validadas se estiverem dentro das normas de 

gênero mais estereotipadas, desde que sejamos passáveis, desde que não 

percebam que nossas corpas são trans.  

Buscamos, então, fazer uso de todas as ferramentas que estão 

disponíveis para ter essa corpa. Recorremos às intervenções cirúrgicas, à 

hormonioterapia, recorremos à justiça para utilizarmos os nomes que 

escolhemos. Mantemos as nossas corpas sempre em constante construção 

para sobrevivermos à norma, mas nem sempre conseguimos descontruir essa 

norma.  

A partir desta perspectiva, em 1980, tem-se o início da cristalização de 

uma nova possibilidade de configuração das corpas através do que chamamos 

de estudos queer. O termo queer, em inglês, originalmente utilizado como 

insulto direcionado a gays e lésbicas nos Estados Unidos, teve um processo de 

ressignificação. O termo passou a ser utilizado como uma transgressão, uma 

oposição ao poder que normaliza as corpas.  

A teoria surge de uma aliança entre as teorias feministas, pós-

estruturalistas e psicanalíticas que tinham como eixo central a categoria sujeito. 

Destarte, “em teoria, queer está incessantemente em desacordo com o normal, 

a norma, seja a heterossexualidade dominante ou a identidade gay/lésbica. É 

categoricamente excêntrico, a-normal” (SPARGO, 2017, p. 33). 

Sara Salih (2015) afirma que o queer não se preocupa com uma 

definição estática, com estabilidade, fixidez; o queer é múltiplo, transitivo, 
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instável, é perturbador. A teoria queer critica as binaridades e a naturalização 

do gênero, além de compreender como as relações entre as identidades 

podem servir como um processo de resistência individual e coletivo. A teoria 

queer possibilita que haja uma desconstrução das categorias binárias ao 

apontar que existe uma instabilidade em todas as identidades sexuais e de 

gênero.  

Por conseguinte, através da construção de uma corpa queer podemos 

ter maiores combinações corporais que nos permitem ampliar as narrativas de 

feminilidade e/ou masculinidade. A queerificação das corpas não somente 

desordena a ordem binária e heteronormativa de gênero como, também, traz a 

possibilidade de transformar, pluralizar as opções para as nossas corpas e, 

para a subjetividade, traz a opção de subverter a ordem corporal que restringe 

e pune.  

Butler (2015, p. 44) aponta que algumas identidades parecem meras 

falhas por não estarem compatíveis com as “normas de inteligibilidade cultural”. 

Mas, a autora deixa claro, logo em seguida, que são, exatamente, essas falhas 

que criam a oportunidade de “expor os limites e os objetivos reguladores desse 

campo de inteligibilidade e, consequentemente, de disseminar, nos próprios 

termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de 

desordem de gênero”.  

Deste modo a queerificação ocupa a posição “entre lugares”, rompe com 

os binarismos da sexualidade e das identidades de gênero. E a construção de 

uma corpa queer denuncia que existe uma norma e que as binaridades, que a 

heterossexualidade, a heteronormatividade e a cisgenaridade foram 

construídas, inventadas, que não são naturais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por mais que tentemos escapar das normas que regulam nossas corpas, 

acabamos reproduzindo os padrões de gênero presentes no contexto histórico-

político no qual vivemos. A cobrança para sermos, andarmos, vestirmos, nos 

comportarmos nos interpelam em todos os momentos. O tempo todo dizem-nos 
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o que devemos fazer para sermos compreendidos enquanto sujeitos, para não

sermos excluídos da sociedade. 

Assim como a Linn da Quebrada, carregamos, em nossas corpas, 

marcas de opressão, medo e violência por tentarmos nos encaixar e sermos 

aquilo que não somos. Nos dizem como nos comportarmos socialmente para 

sermos considerados como homens ou mulheres de “verdade” e, para tal, 

precisamos ser passáveis. Precisamos nos “passar por cis” para que nossas 

demandas possam ser atendidas e para que possamos ser enxergados como 

indivíduos.  

Durante o processo contínuo de desconstrução e construção das nossas 

corpas, é de extrema importância que tenhamos suporte no Sistema Único de 

Saúde, por isso, todas as últimas resoluções, decretos e portarias aprovadas 

são importantes para a população trans e travesti, uma vez que, nos 

proporcionam o acesso a procedimentos ambulatoriais, psicotrópicos, estéticos 

e cirúrgicos de forma segura, sem que precisemos recorrer a métodos 

artesanais e/ou caseiros. Mas, é importante reconhecer que, mesmo com os 

avanços, os textos dos decretos e portarias ainda estão apoiados sobre a 

patologização. Por ainda entender que nossas expressões identitárias são 

patologias, a medicina acredita que precisamos ser acompanhados, que 

precisamos de laudos e que profissionais da saúde tomem decisões 

psiquiátricas em nossos lugares.  

Os estudos queer e, consequentemente, a queerificação das corpas 

surgem como uma possibilidade de rompimento das normas sociais presentes 

na sociedade ocidental. É a possibilidade de construir e desconstruir uma corpa 

que rompa com o patriarcado e com o falocentrismo e se negue a se enquadrar 

dentro da dicotomia sexo-gênero e das binaridades homem/masculino e 

mulher/feminino.  
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CAPÍTULO 3
GÊNERO E EDUCAÇÃO: UMA 
ANÁLISE DA CATEGORIA GÊNERO 
E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
TRANSFORMAÇÃO DO SUJEITO

Aílla Kássia
de Lemos
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RESUMO: O presente trabalho discorre sobre a importância da categoria gênero 
e a sua trajetória. Pretende, ainda, pensar o papel ocupado pelos estudos de 
gênero na área da educação, sabendo que a escola pode ser um espaço de 
reprodução de preconceitos e violências. A partir das discussões empreendidas, 
objetiva entender como o debate de gênero pode contribuir para uma educação 
escolar menos excludente. Dessa forma, a análise será realizada a partir de uma 
revisão bibliográfica sobre as principais questões acerca das temáticas 
levantadas.
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INTRODUÇÃO 

As discussões que serão levantadas no presente trabalho buscam 

apresentar o debate acerca da categoria gênero e a sua inserção na educação. 

São muitos os trabalhos que tratam dessa temática, apesar de a discussão só 

ter recebido espaço significativo no fim do século passado (BITENCOURT, 

2017, p.156). Com isso, objetiva-se discutir algumas referências teóricas, com 

o intuito de mostrar a complexidade do assunto tratado e realizar uma revisão

geral sobre o tema, inserindo, também, outros apontamentos relevantes acerca 

da análise decolonial dessa categoria.  

Nesse sentido, a proposta é pensar como o gênero é trabalhado na área 

da educação, sobretudo, a sua importância para as políticas públicas voltadas 

para o ensino e como a comunidade escolar se comporta, no que concerne a 

esse debate e à inserção desse tema na sala de aula. 

DEBATES SOBRE A CATEGORIA GÊNERO 

Pode-se afirmar que a trajetória da categoria gênero se encontra 

atrelada às transformações epistemológicas que ocorreram nas ciências 

humanas na segunda metade do século XX. Além disso, o papel do movimento 

feminista nos debates sobre os termos ‘mulher’, ‘mulheres’ e ‘gênero’ também 

foi fundamental para que o assunto ganhasse espaço dentro da academia 

(SOIHET, 2011, p. 264). Nesse sentido, foi durante a década de 1970 que o 

termo mulher encontrou destaque entre os historiadores. Apesar da sua 

importância, contribuindo para que as discussões que envolvessem as 

mulheres se tornassem uma possibilidade dentro da historiografia, ele não 

representava a pluralidade de sujeitos que estão envolvidos nessa questão. 

Com isso, conforme expõe a historiadora Joan W. Scott, ocorreu uma mudança 

nos anos de 1980, com a substituição de mulher por mulheres, numa tentativa 

de analisar melhor as particularidades de cada indivíduo. Essa situação foi 

diretamente influenciada pela luta do feminismo negro e pela discussão sobre a 

“diferença dentro da diferença” (SCOTT, 1992, p. 87). Sendo essas diferenças 

os aspectos de raça, classe e sexualidade que permeiam a vida das mulheres. 

Com esses questionamentos, outra categoria passa a receber atenção, ainda 
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nos anos de 1980, fazendo parte do debate promovido pela segunda onda 

feminista, que foi a categoria gênero. 

De acordo com Scott, os estudos de gênero tiveram início nos Estados Unidos, 

a partir de pesquisas de feministas norte-americanas. Os seus trabalhos tinham 

o intuito de recusar aspectos da discussão biológica, para abordar o papel do

fator social na construção do indivíduo e na divisão entre os sexos (SCOTT, 

1995, p. 72). Deste modo, 

Aquelas que estavam preocupadas pelo fato de que a 
produção de estudos sobre mulheres se centrava nas mulheres 
de maneira demasiado estreita e separada utilizaram o termo 
“gênero” para introduzir uma noção relacional em nosso 
vocabulário analítico. Segundo esta visão, as mulheres e os 
homens eram definidos em termos recíprocos e não se poderia 
compreender qualquer um dos sexos por meio de um estudo 
inteiramente separado. (SCOTT, 1990, p. 72). 

Isso significa que o termo gênero não serve para substituir apenas a 

ideia de mulheres, mas para mostrar que a problemática envolve abordar 

também os homens. Além disso, segundo Scott, alguns pesquisadores 

afirmavam que gênero possuía um caráter mais cientifico, se comparado a 

categoria mulheres, mais voltada para o movimento político (SCOTT, 1995, p. 

75). 

Quando se analisa o início do uso desses termos, muitos trabalhos 

fazem uma associação direta entre o surgimento de mulher, mulheres e gênero 

com o decorrer das ondas feministas. A historiadora Joana Maria Pedro traz 

esse tipo de abordagem em alguns de seus trabalhos, mas não deixa de fazer 

um questionamento. Para a autora,  

Convém sublinhar que pensar o feminismo a partir de 
diferentes ondas reforça a ideia da existência de centros 
irradiadores e suas margens; é como se uma pedra tivesse 
sido atirada na água, formando várias ondas. Elas vão se 
abrindo e apontando para a circulação de discursos e teorias 
que partem de um centro produtor – em geral, países 
considerados desenvolvidos do hemisfério norte – e se dirigem 
para o hemisfério sul, localização principal dos países 
considerados subdesenvolvidos. (PEDRO, 2011, p. 271). 
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Ou seja, essa situação passa a impressão de que existe um centro que 

envia todo o conhecimento elaborado para outras regiões que apenas recebem 

essas discussões, deixando de lado as suas particularidades. Ela ressalta que 

ao analisar a pesquisa na América do Sul, por exemplo, é possível confirmar a 

existência da influência dessas ondas, contudo ela pontua que as categorias 

continuam sendo utilizadas ao mesmo tempo, inclusive, no século XXI 

(PEDRO, 2011, p. 271).  

No Brasil, o debate da categoria gênero recebe atenção com a 

publicação do artigo Gênero: uma categoria útil de análise histórica, de Joan 

W. Scott, texto que se tornou fundamental para qualquer pesquisa sobre o

assunto na área de História. Conforme Rachel Soihet e Joana Maria Pedro, a 

trajetória desse termo dentro da historiografia foi formada por dificuldades 

(SOIHET; PEDRO, 2007, p. 284), sendo a História uma das disciplinas que 

mais tardiamente aceitou a análise de gênero em seus trabalhos. As autoras 

apontam os novos campos – como a história das mentalidades e a história 

cultural – como fundamentais no desenvolvimento do estudo dessa área. Além 

disso, a relação com outras disciplinas também provocou essa transformação. 

(SOIHET; PEDRO, 2007, p. 285). 

No que concerne às análises teóricas da categoria, são várias as 

autoras que recebem destaque, como Joan W. Scott, Judith Butler, Linda 

Nicholson, Gayle Rubin, entre outras. No entanto, o presente trabalho 

apresenta apenas algumas dessas contribuições. A princípio, é necessário 

salientar os trabalhos de Scott, que além de possuir artigos sobre a história 

desse termo, também aponta a sua relevância e o que ela entende dessa 

categoria. Deste modo, sua contribuição é de suma importância para se 

compreender o gênero como uma categoria de análise histórica. Para ela, o 

gênero seria  

[...] uma forma de indicar “construções culturais” – a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos 
homens e as mulheres. Trata-se de uma forma de referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, 
uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. 
(SCOTT, 1990, p. 75). 
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 Nessa perspectiva, Scott aponta que alguns historiadores só analisam a 

questão de gênero quando trabalham com a temática da mulher, da criança, da 

família, mas não nos temas como política e o próprio poder. Todavia, Scott 

ressalta a relação existente entre o gênero e a noção de poder, afirmando que 

“[...] o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o 

poder é articulado” (SCOTT, 1990, p. 88). Isso quer dizer que, para a 

historiadora, o gênero é um aspecto fundamental no que diz respeito à 

formação do poder e à sua atuação e, portanto, deve ser estudado de forma 

ampla. 

Os trabalhos de Scott, principalmente o artigo já destacado, 

possibilitaram diversos debates e, também, críticas à sua abordagem, que 

foram respondidas pela autora em outros artigos, que são de extrema 

relevância para o estudo de gênero na área de História. Scott pertence a um 

primeiro grupo de estudiosas e estudiosos, que elaborou a categoria e buscou 

explorar os seus significados, ressaltando o caráter cultural do termo.  

Essa visão do conceito de gênero, como a parte cultural/social do sexo, 

passa a ser questionada com os trabalhos da filósofa norte-americana Judith 

Butler, que centraliza a crítica à categoria, ao defender que a diferença entre 

gênero e sexo não existe. No seu livro, Problemas de Gênero – Feminismo e 

subversão da identidade, que se tornou referência no debate, ela afirma: 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio 
construto chamado "sexo" seja tão culturalmente construído 
quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o 
gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 
revela-se absolutamente nula. (BUTLER, 2013, p. 27, grifo 
nosso). 

Isso ocorre porque, para ela, o sexo não pode ser considerado algo pré-

discursivo (BUTLER, 2019, p. 27), ou seja, é necessário rejeitar a noção de 

sexo como algo natural. Butler torna-se uma das maiores pensadoras sobre o 

tema ao afirmar que o gênero seria algo performático. Para ela, 

Nesse sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não seja 
obra de um sujeito tido como preexistente à obra. (...) não há 
identidade de gênero por trás das expressões do gênero; essa 
identidade é performativamente constituída, pelas próprias 
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“expressões” tidas como seus resultados. (BUTLER, 2013, p. 
56). 

Portanto, o gênero seria formado pela repetição de certos 

comportamentos e não o contrário. Além disso, Butler afirma que considerar o 

sexo como algo natural, e o gênero como dado construído culturalmente, seria 

aceitar também que o gênero expressa uma essência do sujeito, o que para ela 

é impossível. (BUTLER, 2019, p. 217). É necessário ressaltar, ainda, que para 

Butler o gênero é tão presente na vida das pessoas que se tornou uma ficção 

que esconde a sua origem (BUTLER, 2019, p. 217).  

Os trabalhos de Scott e de Butler, assim como os de outras  teóricas 

norte-americanas, se encontram presentes na maioria das pesquisas que 

discutem as relações de gênero, mas não são os únicos que encontram espaço 

nas produções sul-americanas. Com o intuito de deixar o debate mais amplo e 

atual, torna-se importante abordar o gênero numa perspectiva decolonial. 

Dessa forma, recebe destaque os trabalhos da teórica argentina María 

Lugones, que busca entender o feminismo, o gênero e a sexualidade a partir 

dessa análise. 

Diferentemente de outras abordagens, pensar gênero em seu caráter 

decolonial é entender a sua relação com a história da América Latina e como a 

colonialidade continua presente em nosso território. Lugones traz em seus 

artigos, principalmente no texto Colonialid y Género, uma discussão sobre 

como não existia uma estrutura hierarquizada de gênero, entre os povos 

originários, antes do processo de colonização (LUGONES, 2008, p. 86). Com 

isso, a chegada desse modelo europeu modificou a maneira como alguns 

povos pensavam a sua estrutura de gênero. O que mostra, conforme a autora, 

que 

[...] la imposición de este sistema de género fue tanto 
constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad el 
poder fue constitutiva de este sistema de género. La relación 
entre ellos sigue uma lógica de constitución mutua. 
(LUGONES, 2008, p. 93). 

Ainda conforme Lugones, esse debate vai muito além da categoria 

gênero. Ela busca analisar a questão da interseccionalidade de raça, classe, 

sexualidade e gênero, pois isso permite enxergar outras questões que não se 
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encontram quando as categorias raça e gênero são analisadas 

separadamente. Para essa teórica, por exemplo, só é possível entender as 

problemáticas que envolvem a mulher de cor relacionando essas duas 

categorias,  

Solo al percibir género y raza como entretramados o 
fusionados indisolublemente, podemos realmente ver a las 
mujeres de color. Esto implica que el término «mujer» en sí, sin 
especificación de la fusión no tiene sentido o tiene un sentido 
racista, ya que la lógica categorial históricamente ha 
seleccionado solamente el grupo dominante, las mujeres 
burguesas blancas heterosexuales y por lo tanto ha escondido 
la brutalización, el abuso, la deshumanización que la 
colonialidad del género implica. (LUGONES, 2008, p. 82). 

Dessa forma, o gênero é informado pela raça e vice-versa (LUGONES, 

2008, p. 85). É nesse sentido que a autora denomina a análise dessa opressão 

racializada, capitalista e de gênero de “colonialidade dos gêneros”, sendo que 

uma forma de superar essa ideia, para Lugones, é a atuação do feminismo 

decolonial (LUGONES, 2019, p. 363).   

Apontar o debate colonial é importante para mostrar que os estudos 

também estão desenvolvendo pesquisas voltadas para a discussão da 

categoria gênero partindo dos debates específicos da situação histórica da 

América do Sul. Além disso, torna-se uma possibilidade para pensar o debate 

entre gênero e educação a partir de uma nova perspectiva. 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E OS ESTUDOS DE GÊNERO 

Os primeiros debates acerca da relação entre gênero e educação no 

Brasil ocorreram na década de 1990, apresentando, a princípio, uma análise 

binária e limitada dos gêneros (BITENCOURT, 2017, p. 156). Isso se modificou 

com a chegada de novos trabalhos, que buscavam apresentar uma discussão 

mais ampla, sobretudo, com as questões acerca da transexualidade. São 

diversas as pesquisas que discutem essa relação, seja partindo do debate 

teórico, da situação das políticas públicas voltadas para a educação ou sobre a 

própria prática escolar. Dessa forma, o objetivo é discutir alguns aspectos 

dessa temática. 
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Uma referência na área da História da Educação é a pesquisadora 

Guacira Lopes Louro, que influenciada pelos estudos pós-estruturalistas 

analisa o gênero a partir de uma perspectiva cultural. Segundo Louro, um dos 

pontos principais para entender o uso dessa categoria e a sua relação com a 

instituição escola, por exemplo, é justamente 

[...] pensar que gênero é mais do que uma identidade 
aprendida, é uma categoria imersa nas instituições sociais (o 
que implica admitir que a justiça, a escola, a Igreja, etc. são 
“generificadas”, ou seja, expressam as relações sociais de 
gênero). Em todas essas afirmações está presente, sem 
dúvida, a ideia de formação, socialização ou educação dos 
sujeitos. (LOURO, 1995, p. 103). 

Isso quer dizer que a comunidade escolar, escolhendo ou não tratar 

sobre a questão de gênero, se encontra completamente envolvida nesse 

debate, pois dentro da escola, seja na sala de aula, nos materiais didáticos, na 

atuação dos professores, entre outras situações, a discussão está sempre 

presente. 

Nesse sentido, a escola ao mesmo tempo em que pode contribuir para 

desconstruir preconceitos, não deixa de ser um lugar de normatização de 

corpos, de fortalecimento da heterossexualidade compulsória e de formação de 

ideias preconceituosas reproduzidas pela sociedade. Um dos fatores que 

contribui profundamente para essa normatização é a ideia de que a 

heterossexualidade é uma identidade universal (LOURO, 2000, p. 67). Desse 

modo, Louro aponta que 

Nas escolas, não apenas as diversas áreas ou disciplinas 
foram produzidas sob a perspectiva masculina heterossexual 
(e, então, tradicionalmente, deixam de fora os saberes, as 
experiências e os problemas das mulheres e dos grupos 
homossexuais); mas todos os “textos”, no sentido amplo do 
termo, são geralmente, construídos sob essa ótica. (LOURO, 
2000, p. 68). 

Portanto, é possível afirmar que a escola contribui para a manutenção 

dessa noção que torna o homem branco heterossexual como o padrão 

(LOURO, 2000, p. 67). Conforme Louro, existe uma vigilância dentro dessa 

instituição que ajuda a construir essa identidade que é entendida por todos 
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como algo natural. É interessante, ainda segundo essa autora, pensar que 

existe uma rede que atua para que as pessoas reproduzam a identidade 

heterossexual, apesar de ela ser considerada como o “normal” (LOURO, 2000, 

p. 69).

Nesse sentido, desde cedo o próprio individuo inicia esse trabalho de 

vigilância consigo mesmo, se regulando para não sair das noções esperadas 

pelo seu gênero (LOURO, 2000, p. 69). Nessa perspectiva, um dos principais 

debates, que também é levantado por Butler, diz respeito à violência que essa 

noção binária de gênero causa aos indivíduos que não se encaixam nessa 

determinação. Qualquer expressão que não faça parte do espectro de gênero 

esperado corre o risco de sofrer algum tipo de punição (BUTLER, 2019, p. 

217). Dessa maneira, esses sujeitos acabam criando estratégias dentro desse 

espaço, para sobreviver, muitas vezes reproduzindo comportamentos que não 

se adequam à sua identidade ou assumindo o risco de sofrer alguma violência. 

Dentro da escola são encontrados ambientes e atividades definidas que 

corroboram para fortalecer as desigualdades entre homens e mulheres e, 

também, a noção binária de gênero. Isso faz com que ocorra a ocultação de 

indivíduos dentro desse espaço e o seu silenciamento. Em razão disso, é 

urgente pensar em possibilidades para que a escola venha a se tornar um 

espaço menos violento. Nesse sentido, é possível apontar o debate acerca da 

inclusão e uma maior presença da categoria gênero nas políticas públicas da 

área da educação e também a própria atuação da comunidade escolar, 

sobretudo dos professores. 

As autoras Cláudia Pereira Vianna e Sandra Unbehaum, ao tratarem das 

políticas voltadas para a educação, apontam a postura discreta dos principais 

documentos sobre o assunto. Para pensar essa questão, as autoras analisam 

esse debate a partir da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96), do Plano Nacional de Educação 

(Lei n. 10.172/2001) e dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 80-81). Ao tratar da 

inserção da categoria gênero nesses documentos, as autoras fazem um 

trabalho fundamental para qualquer pesquisador e pesquisadora que desejem 

pensar essa questão na área da educação. Primeiramente, elas afirmam que 

essas diretrizes e referências são resultado do momento histórico em que 
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foram desenvolvidas e do grupo que estava no poder na época, o que contribui 

diretamente no conteúdo e na elaboração dos documentos (VIANNA; 

UNBEHAUM, 2004, p. 81).  

Conforme as autoras, as mudanças políticas que ocorreram na década 

de 1990 influenciaram diretamente na discussão sobre a educação. A LDB, por 

exemplo, aprovada em dezembro de 1996, marca esse momento. A discussão 

de gênero dentro dos documentos mencionados ocorre, segundo as 

pesquisadoras, a partir de três questões: a linguagem do documento, os 

debates sobre direitos e menção à questão de gênero ao longo dos tópicos de 

forma mais silenciosa (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 89). Acerca da 

linguagem, é possível afirmar que o uso do masculino como universal se 

encontra presente, o que para as autoras tem uma finalidade específica, e 

nada tem de neutro (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 82). Pensar essa questão 

é importante porque: 

Não se trata da defesa de um texto que mantenha 
necessariamente o uso “o/a” (o que dificulta a leitura), mas da 
menção indispensável aos direitos entre ambos os sexos, pois, 
se queremos construir novos significados para a prática social, 
precisamos reconstruir nossa linguagem, despojá-la da 
ideologia androcêntrica. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 90) 

Sobre os direitos, Vianna e Unbehaum apontam que não é apresentado 

nada de forma muito clara, mas é possível observar algumas pequenas 

mudanças no que se refere ao debate de gênero, por exemplo, na discussão 

relacionada aos PCN. Para as autoras, os PCN se destacam como um 

documento em que esse assunto aparece com mais frequência. Elas afirmam 

que: 

Nesse sentido, os PCN realçam as relações de gênero, 
reconhecendo-as como referencias fundamentais para a 
constituição da identidade de crianças e jovens. Coerentes com 
os fundamentos e princípios da Constituição Federal, os PCN 
trazem como eixo central da educação escolar o exercício da 
cidadania e apresentam como maior inovação a inclusão de 
temas que visam a resgatar a dignidade da pessoa humana, a 
igualdade de direitos, a participação ativa na sociedade e a 
corresponsabilidade pela vida social. (VIANNA; UNBEHAUM, 
2004, p. 96). 
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Apesar disso, em outras menções, o espaço dado ao gênero se torna 

bem menor, destacando-se apenas o debate acerca dos temas transversais da 

questão das relações de gênero e da orientação sexual (VIANNA; 

UNBEHAUM, 2004, p. 97). Conforme as autoras, os PCN podem ser 

apontados como um avanço dentro da discussão, se comparado aos outros 

documentos, apesar de manter o tema relacionado mais à questão da 

orientação sexual.  

A importância de trazer esses breves comentários sobre as políticas 

públicas é relevante para pontuar a existência de trabalhos que focam nesse 

tipo de proposta e também para mostrar com que tipo de situação os 

professores trabalham ao atuar dentro da escola, já que esses documentos são 

as referências que esses profissionais possuem ao desenvolver a sua prática 

dentro de sala de aula. Para as autoras, 

A compreensão das relações de gênero pela escola corre o 
risco de permanecer velada, uma vez que as políticas públicas 
não as mencionam e, quando o fazem, não exploram em todos 
os temas e itens curriculares os antagonismos de gênero 
presentes na organização do ensino e no cotidiano escolar 
(VIANNA; UNBEHAUM, 2004, p. 101). 

Desse modo, percebe-se a importância de se refletir acerca do debate 

das políticas públicas, pois com o silêncio desses documentos sobre a 

discriminação contra homossexuais e outras diversidades sexuais e de gênero, 

torna-se responsabilidade do professor pensar em como incluir essas 

temáticas.  

É possível afirmar que existe uma dificuldade por parte desses 

profissionais para entender os variados aspectos que perpassam a questão de 

gênero, já que, na maioria dos casos, eles não tiveram acesso a essa 

discussão durante a formação. Além disso, não é raro o professor ou a 

professora reproduzir posições que são resultado da sua formação social, 

posições estas que podem ser machistas e homofóbicas e que vão interferir 

diretamente no seu ensinamento e no seu comportamento com os alunos. 

(BITENCOURT, 2017, p. 157-158).   

A falta de conhecimento provoca um grande problema, pois afeta a 

forma como o conteúdo é selecionado e apresentado, a construção do material 
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didático, a maneira como o professor trata determinado estudante, como cobra 

de sua turma e como responde a questionamentos relativos a essa temática. 

Assim, nota-se a importância da formação continuada como uma maneira de 

superar esse obstáculo. É preciso que, antes de educar sobre essas questões, 

os professores sejam educados sobre isso (VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 

484). Conforme Vianna e Unbehaum, 

Ao apontar a construção histórico-cultural das identidades 
sexuais e de gênero, o/a professor/a pode auxiliar a/o 
educanda/o a descobrir os limites e possibilidades impostas a 
cada indivíduo quando se submete aos estereótipos que são 
atribuídos a uma identidade sexual e de gênero. E isso parte 
exatamente na direção oposta à determinada abordagem da 
questão homossexual realizada pelos veículos midiáticos na 
produção de uma “naturalização” do sujeito homossexual. 
(VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 484). 

Dessa forma, observa-se que esses profissionais podem reproduzir 

comportamentos que dificultam o desenvolvimento dos estudantes acerca 

dessa temática. Não obstante, se eles conseguirem atuar a partir de uma nova 

perspectiva, pode ser uma maneira de se iniciar e aprofundar o debate. 

Conforme Bitencourt, 

[...] professores e professoras serem considerados agentes de 
transformação social, portanto, atores com poder de agencia 
no que toca às diversas formas de exclusão, preconceitos, 
violências e hierarquias que precisam ser corrigidas por 
intermédio de uma nova linguagem [...] (BITENCOURT, 2017, 
p. 155).

Sendo assim, uma maneira de o professor atuar a partir disso é 

refletindo sobre o seu uso da linguagem, evitando utilizar termos homofóbicos e 

que reforcem a discriminação de gênero (VIANNA; UNBEHAUM, 2006, p. 488). 

Além disso, existem questões que devem ser trabalhadas em sala de aula, as 

quais são negligenciadas pela falta de informação, como a própria sexualidade 

e os tabus relacionados ao sexo, por exemplo, que envolvem o debate sobre 

uso de preservativo, gravidez na adolescência, doenças sexualmente 

transmissíveis, assuntos que muitas vezes ficam restritos à questão da saúde e 
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não de gênero, o que dificulta e prejudica a discussão (VIANNA; UNBEHAUM, 

2004, p. 100). 

A própria situação das pessoas trans e travestis precisa ser observada 

com cuidado, pois normalmente elas encontram na escola um local de 

preconceitos e de não aceitação. Nesse sentido, pode-se afirmar que: 

Se a escola já não trata como legitima outras expressões da 
sexualidade diferentes da heterossexualidade, em relação as 
pessoas que subvertem as normas de gênero a opressão é 
ainda mais forte. Bento (2011) constatou que a violência contra 
travestis e transexuais no ambiente escolar tem resultado em 
um alto índice de abandono da escola por parte dessas 
pessoas. (LAGE; SANTOS, 2017, p. 77). 

Dessa forma, o debate acerca da análise das políticas públicas e da 

atuação dos profissionais da educação são de suma importância para se 

pensar essas questões. As políticas voltadas para a educação precisam ser 

diretas no que se refere ao debate de gênero, pois essa é uma temática que 

perpassa a vida desses sujeitos que muitas vezes abandonam a escola devido 

ao preconceito. Não só a desigualdade entre homens e mulheres se perpetuam 

no ambiente escolar, mas também a perseguição à comunidade LGBTQ. 

Nesse sentido, uma atuação mais presente e preparada por parte dos 

professores pode ajudar no cotidiano escolar, assim como as discussões 

políticas voltadas para leis e decretos, que, se aplicados corretamente, servem 

como uma forma de cobrar e mostrar para os grupos que sofrem preconceitos, 

que estão em um espaço que busca modificar a realidade da violência 

produzida pela sociedade. 

CONCLUSÕES 

Nessa perspectiva, assim como defende Louro, é possível afirmar que a 

relação entre gênero e educação é uma relação política, portanto, possui a 

capacidade de transformar a vida dos sujeitos, sendo a inserção desse debate 

dentro da escola fundamental para o combate à violência contra a mulher e a 

comunidade LGBTQ. Apesar disso, devido à falta de formação dos professores 

e de um debate mais profundo com a sociedade, a questão acaba sendo 
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deixada de lado, sendo mal abordada dentro de sala de aula, principalmente no 

momento atual. Com a popularização de projetos como o Escola Sem Partido, 

que buscam limitar a atuação dos profissionais da educação, nota-se que essa 

área se encontra em disputa, sobretudo a educação pública, que sofre ataques 

constantes. 

A partir da categoria gênero, é possível trabalhar para que os 

profissionais da educação colaborem no cotidiano escolar para, de fato, colocar 

em prática uma educação que chame atenção para o combate ao machismo, à 

homofobia, à transfobia e a todo tipo de preconceito e opressão. Dessa forma, 

acredito que a inserção da categoria gênero nesse processo se faz 

fundamental, sobretudo, se for possível pensar numa perspectiva de gênero 

decolonial que se encontra mais próxima da nossa realidade, buscando 

trabalhar, de forma interseccional, os aspectos de gênero, raça e classe. 

REFERÊNCIAS 

BITENCOURT, Silvana Maria. Gênero e educação: diferenças sim! 
Desigualdades não!. In: JESUS, Dánie Marcelo de; CARBONIERI, Divanize; 
NIGRO, Cláudia Maria Ceneviva (Org.). Estudos sobre gênero: identidades, 
discurso e educação – Homenagem a João W. Nery. Campinas – SP: Pontes 
Editores, 2017, p. 155-167. 
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 
identidade. São Paulo, SP: Civilização Brasileira, 2017. 
BUTLER, Judith. Atos performáticos e a formação dos gêneros: um ensaio 
sobre a fenomenologia e teoria feminista. In: HOLANDA, Heloisa Buarque de 
(org.). Pensamento Feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro, Bazar 
do Tempo, 2019, p. 213-230. 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, história e educação: construção e 
desconstrução. Educação & Realidade, p. 101-132, 1995. 
LOURO, Guacira Lopes. Corpo, escola e identidade. Educação & realidade, p. 
59-76, 2000.
LUGONES, María. Colonialidad y Género. Tabula Rasa, Bogotá, n. 9, p. 73-
101, 2008.
LUGONES, María. Rumo a um feminismo decolonial. In: HOLANDA, Heloisa
Buarque de. Pensamento Feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro,
Bazar do Tempo, 2019, p. 357-377.
PEDRO, Joana Maria. Relações de gênero como categoria transversal na
historiografia contemporânea. Topoi, v. 12, n. 22, p. 270-283, 2011.
SANTOS, Émerson Silva; LAGE, Allene Carvalho. Gênero e Diversidade
Sexual na Educação Básica: Um olhar sobre o componente curricular Direitos
Humanos e Cidadania da rede de ensino de Pernambuco. Revista Tempos e
Espaços em Educação, São Cristóvão, n. 22, p. 69-82, 2017.

48



SCOTT, Joan Wallach. História das Mulheres. In: BURKE, Peter (Org.). A 
escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1992. 
SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. 
Educação & Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul/dez, p. 71-99, 1995. 
SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da história 
das mulheres e das relações de gênero. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, n. 54, p. 281-300, 2007. 
SOIHET, Rachel.  História das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e 
VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História: ensaios de teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 263-283. 
VIANNA, Cláudia Pereira; UNBEHAUM, Sandra. O gênero nas políticas 
públicas de educação no Brasil: 1988-2002. Cadernos de Pesquisa, n. 121, p. 
77-104, 2004.
VIANNA, Cláudia Pereira; UNBEHAUM, Sandra. Gênero na educação básica:
quem se importa? Uma análise de documentos de políticas públicas no Brasil.
Educ. Soc., n. 95, p. 407-428, 2006.

49



CAPÍTULO 4
LITERATURA ESCRITA POR 
MULHERES: UMA DISPUTA 
POR ESPAÇOS NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA

Pâmela
Maria de
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Resumo: Este trabalho aborda a história das mulheres no Brasil, principalmente 
como foi o processo que as levou a galgar mais espaços na sociedade. O 
presente estudo tem a tese de que a partir do momento que a mulher, ao longo 
da história, foi saindo da esfera do mundo privado, no caso do lar, família, 
maternidade, ela pôde seguir caminhos até as esferas públicas, que durante 
muito tempo foram estritamente masculinas, e dentre essas esferas se 
encontrava a do letramento, instrução. Nessa perspectiva, o estudo tenta 
compreender a busca da emancipação feminina, em direção ao caminho das 
letras, burlando os preconceitos a respeito do seu gênero, e atrás de mais 
espaços na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Mulheres. Sociedade. Espaços. Público. Privado.

*Mestranda em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
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INTRODUÇÃO 

O século XIX, segundo a autora Norma Telles, seria o século do 

romance, e talvez de fato seja. O romance moderno surge na Inglaterra e com 

ele nascem novas concepções a respeito dos indivíduos. É inegável a 

importância desse período da história, mudanças sociais, culturais, 

econômicas, estavam acontecendo. Foi nesse momento que os movimentos 

sociais começaram a crescer, e até as primeiras ideias a respeito do 

feminismo. Mas, também é preciso compreender que nem todas as pessoas da 

sociedade tinham os mesmos direitos e justamente pelos direitos não serem 

iguais esses movimentos começaram a insuflar nesse período da história. 

Um ponto importante para entender um dos aspectos que influenciaram 

o surgimento do romance foi a própria leitura.

A leitura é o que transforma em obra as letras, frases e 
enredos. E a leitura é sempre determinada pelo lugar ocupado 
por um leitor na sociedade, num dado momento histórico. 
Portanto, é feita através do crivo de classe, raça ou gênero. 
Essas mesmas noções, de classe, raça e gênero são mutáveis 
e construídas no decorrer da história. (PRIORE, 2004, p. 337). 

Por esse motivo que por muito tempo a instrução foi negada às mulheres 

e às pessoas das camadas mais pobres da sociedade. O romance chama 

atenção por ter sido um dos fatores que fortaleceu a reconfiguração dos 

indivíduos na sociedade moderna, e entre eles a própria concepção de mulher.  

Nesse momento da história, eram negados direitos mínimos à mulher, 

até mesmo da sua autonomia, o direito à criação intelectual, e durante um 

grande período de tempo eram apenas os homens que falavam sobre as 

mulheres em romances. Contudo, apesar de todos os preconceitos e tentativas 

de controle, foi no século XIX que elas começaram a publicar e escrever sobre 

as suas próprias vidas. Como disse Norma Telles, no capítulo “Escritoras, 

Escritas, Escrituras”, no livro História das Mulheres no Brasil, organizado por 

Mary Del Priore: 
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Mesmo assim, foi a partir dessa época que um grande número 
de mulheres começou a escrever e publicar, tanto na Europa 
quanto nas Américas. Tiveram primeiro de aceder à palavra 
escrita, difícil numa época em que se valorizava a erudição, 
mas lhes era negada educação superior, ou mesmo qualquer 
educação a não ser a das prendas domésticas; tiveram de ler o 
que sobre elas se escreveu, tanto nos romances quanto nos 
livros de moral, etiqueta ou catecismo. A seguir, de um modo 
ou de outro, tiveram de rever o que se dizia e rever a própria 
socialização. Tudo isso tornava difícil a formulação do eu, 
necessária e anterior à expressão ficcional. (PRIORE, 2004, p. 
337). 

Nesse contexto, é preciso refletir sobre como as concepções acerca das 

mulheres foram construídas, pensando que, de alguma forma, a escrita 

também serviu como mantenedora de aspectos culturais da sociedade. 

Portanto, segundo Beauvoir, “um homem não teria a ideia de escrever um livro 

sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade” 

(BEAUVOIR, 1970, p. 9), mas eles se sentiam legitimados o suficiente para 

escrever sobre as mulheres, e a respeito de quem elas eram ou deveriam ser.  

É importante apresentar esses aspectos como construtores de uma 

hegemonia masculina e branca dentro da sociedade não apenas europeia. No 

Brasil, os reflexos dessa base patriarcal teve interferência direta nas estruturas 

culturais brasileiras.  

Este trabalho pretende compreender como a mulher começou a se 

inserir nos espaços públicos e no universo da escrita em um mundo que lhe 

negava direitos mínimos, até os mais simples, como a possibilidade de tomar 

autonomia sobre a sua própria história.  

PROCESSO DE INSERÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

A autora Michelle Perrot, em seu livro Mulheres ou os silêncios da 

História, comenta a respeito da importância do processo da mulher se tornar 

objeto da história, afirmando que 

É o olhar que faz a história. No coração de qualquer relato 
histórico há a vontade de saber. No que se refere às mulheres, 
essa vontade foi por muito tempo inexistente. Escrever a 
história das mulheres supõe que elas sejam levadas a sério, 
que se dê a relação entre os sexos seu peso, ainda que 
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relativo, nos acontecimentos ou na evolução da sociedade. 
(PERROT, 2005, p. 15).  

Dessa forma, existe um debate em busca da inclusão das mulheres, 

entre os séculos XIX e XX. Seria um caminho em direção contrária ao lugar de 

reclusão e privado. Contudo, como alcançar outros espaços na sociedade onde 

as mulheres poderiam dar voz a seus pensamentos e necessidades? Sair do 

caminho da oralidade e ocupar o lugar da escrita poderiam ser um dos espaços 

para a emancipação feminina, pois “o que é recusado às mulheres é a palavra 

pública”. (PERROT, 2005, p. 318).  

A autora do livro, Por que ler o Romance Brasileiro, Marisa Lajolo, 

explica que as mulheres ao longo do tempo foram: “Submetidas primeiro ao 

pai, em falta destes ao irmão mais velho e, depois para o resto da vida, ao 

marido, as mulheres liam pouco. [...] mas liam.” (LAJOLO, 2004, p. 47). 

Contudo, a mulher para sair do espaço da vida privada, e do controle 

masculino sobre a sua vida, deveria buscar lugares para além do que lhe era 

marcado o seu gênero, como a maternidade, cuidados com a casa. Uma das 

possibilidades de galgar outros espaços seria a busca pela própria instrução, o 

que também era limitado para as mulheres. 

Nesse sentido, as autoras Duarte e Paiva dizem que a educação foi um 

tema de pauta de muitas escritoras ao longo desse período histórico e 

apresentam que  

A defesa da educação feminina presente no discurso de tantas 
escritoras se justifica, pois o acesso à educação de certa forma 
facilitaria a emergência da mulher no espaço público, bem 
como garantiria seu convívio social […]. (DUARTE; PAIVA, 
2009, p. 13).  

Percebe-se que existia essa preocupação com a educação das 

mulheres para a busca da sua emancipação. A respeito da busca pela 

instrução, um dos espaços que seria uma possibilidade de ascensão da mulher 

seria a própria escrita literária. Construir uma carreira por meio do mundo das 

letras poderia ser um caminho para auxiliar a mulher a alcançar os espaços 

públicos da sociedade brasileira. Mas, como diria Lajolo, a mulher que optasse 
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por esse caminho não haveria de ter uma vida fácil, muitos eram os 

empecilhos.  

A luta pela conquista do espaço feminino no século XIX deu-se 
em duas frentes: a primeira estava relacionada à necessidade 
de instrução das mulheres; a segunda com a utilização da 
escrita para falar por si. Essa última necessidade via-se 
atrelada ao fato de que já havia um discurso masculino que 
falava pela mulher antes mesma que ela o fizesse. (TAVARES, 
2007, p. 2). 

Durante o século XIX e início do século XX, alguns dos espaços de 

socialização da literatura brasileira foram os salões, e as mulheres tentavam se 

inserir nesses ambientes. Os salões surgiram ainda durante o Brasil Império, 

foram espaços que ao longo do tempo aceitaram a presença do gênero 

feminino. Pode-se dizer que, de fato, esses não poderiam ser considerados 

lugares do mundo público, pois eram formados por um grupo bastante restrito 

das camadas mais abastadas da sociedade, e elite literária. Contudo, apesar 

do grande domínio de homens, as mulheres participaram e passaram até 

mesmo a serem organizadoras desses “eventos”, como dizem as autoras 

Duarte e Paiva em seu artigo, A mulher de letras: nos rastros de uma história 

Há ainda outros bastante frequentados e dirigidos por 
mulheres, entre os quais estão o de Veridiana Prado, o de 
Olívia Guedes Penteado, e o salão da pintora Tarsila do 
Amaral, que funcionaram como centros culturais para a própria 
elite. Salões em que se reuniam artistas, poetas, intelectuais e 

políticos. Esses espaços semipúblicos foram bem 24 
aproveitados pelas mulheres escritoras, quer como forma de 
divulgação de seus escritos quer como meio da socialização 
intelectual. (DUARTE; PAIVA, 2009, p. 14). 

Tentando encontrar ambientes que as mulheres pudessem se inserir em 

busca de direitos, instrução, educação, e de construir a sua própria história e 

até mesmo carreira, elas foram alcançando os mais diversos lugares. Entre os 

séculos XIX e XX, era possível encontrá-las nos livros, revistas, além de aos 

poucos irem alcançando os espaços físicos elas também começaram a estar 

presentes nos mais diversos lugares públicos da comunicação, como disse 

Perrot, “além dos livros, há os jornais e as revistas – dos quais as mulheres são 

leitoras e produtoras”. (PERROT, 2013, p. 33).  
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A BUSCA PELO CÂNONE: A MULHER NA LITERATURA 

 

A construção da sociedade brasileira é baseada em uma esfera 

patriarcal e hadrocêntrica, onde o homem, branco e de classes abastadas está 

no comando da sociedade. Portanto, é importante pensar a respeito do cânone 

literário e também refletir sobre quem tem maior poder na esfera social para 

estar entre os “melhores” de determinadas práticas sociais. Dessa forma, “o 

conceito de obra canônica tem sido formado pelo setor letrado dessa 

sociedade que tem acesso ao cânone e luta por sua preservação.” (OLIVEIRA, 

2003, p. 112). E qual setor seria esse? 

A elite cultural é uma das principais responsáveis por manter padrões 

sociais e que não são representativos. Ocorre que a cultura hegemônica 

brasileira não é construída a partir da sua localidade, ela veio baseada em uma 

estrutura europeia de sociedade que o modelo brasileiro procura seguir. Mas, 

como foi possível que uma mulher chegasse a fazer parte do cânone literário, 

nessa perspectiva, onde os lugares de prestígio seriam brancos e masculinos? 

A esse respeito é interessante pensar que mesmo com as dificuldades 

as mulheres escreviam, porém a sua escrita era recusada, algo que geralmente 

não acontecia com os homens. Um exemplo disso é quando Romanelli (2014) 

diz que existe um livro que seria uma espécie de dicionário de escritoras, mas 

que não existe um livro a esse respeito sobre os homens, pois, no caminho em 

direção ao cânone os lugares seriam destinados a eles.  

 

No livro Dicionário crítico de escritoras brasileiras, Nelly Novaes 
Coelho faz um esforço para resgatar essas escritoras, e é 
capaz de voltar até 1771 e descobrir Teresa Margarida da Silva 
e Orta, nascida em São Paulo e considerada por historiadores 
como a primeira romancista em língua portuguesa, tendo 
publicado seu romance Aventuras de Diófanes em 1752. A 
própria existência de um dicionário de escritoras brasileiras 
comprova o apagamento delas ao longo do tempo. Não existe 
um dicionário de escritores homens, não é necessário. Suas 
obras foram reconhecidas como de valor, e seus nomes foram 
considerados importantes e adentraram o cânone. 
(ROMANELLI, 2014, p. 16). 
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Considerando o apagamento das autoras e tendo em vista os espaços 

negados às mulheres, é possível pensar a respeito da maior representação 

nacional que se tem do cânone literário do país, ou seja, a Academia Brasileira 

de Letras. A primeira mulher a se inserir nesse ambiente de prestígio da 

sociedade foi Rachel de Queiroz, já nos últimos anos do século XX. Ocorre que 

essa é uma instituição que já estava sendo pensada desde o Brasil Império, e a 

inserção da primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras só 

ocorre praticamente um século depois.  

Segundo Romanelli, uma das primeiras mulheres a ser negada uma 

cadeira na Academia Brasileira de Letras foi Júlia Lopes de Almeida, mulher 

estava que estava no “padrões” da alta sociedade, era um intelectual da sua 

época. Mas, a ela foi negada a ascensão àquele espaço que até então era 

estritamente masculino e continuava a ser. Assim, quem assume o lugar é o 

marido de Júlia Lopes,  

A desculpa usada para sua exclusão foi que a Academia 
Brasileira de Letras fora concebida aos moldes da Francesa, 
que não aceitava mulheres, então Filinto de Almeida, seu 
marido, foi eleito membro, supostamente tomando o lugar que 
por direito pertencia à sua esposa. (ROMANELLI, 2014, p. 17). 

Contudo, é relevante ratificar que mesmo assim as mulheres que se 

encontravam aptas a fazer parte desse “cânone” ainda eram mulheres das 

mais altas camadas da sociedade, que tiveram acesso à instrução, e de algum 

modo já tinham uma representatividade social e intelectual em suas épocas. 

Poucos foram os nomes de mulheres negras e com baixas condições 

financeiras que ascenderam, se é possível dizer que foram, pois até a 

atualidade nenhuma mulher negra se encontra nomeada para a Academia 

Brasileira de Letras.  

É possível refletir sobre esse ponto, pois desde o século XIX que 

existem documentos a respeito das autoras negras na história do país, e é de 

se estranhar que ao longo dos séculos nenhuma ainda tenha sido nomeada. 

Um das primeiras mulheres negras a publicar livros no Brasil foi Maria Firmina 

dos Reis, a autora aos seus 34 anos, em 1859, publica uma das suas obras 

mais importantes, Úrsula. Dessa forma, Maria Firmina dos Reis, em direção 

contrária ao que o cânone da sua época dizia fez história, e “o fato é acentuado 
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por se tratar de uma escritora mulata, pobre e bastarda, submetida ao crivo da 

crítica masculina’’. (TAVARES, 2007, p. 4). 

Diante de todo o processo de emancipação feminina através da história, 

e de muitas mulheres em busca de alcançar cada vez mais lugares na 

sociedade, é importante sempre lembrar de nomes como o de Maria Firmina 

dos Reis. Elas foram contra toda a privação que lhes era imposta mesmo que a 

sociedade patriarcal, baseada em um cânone eurocêntrico, e buscaram se 

desvencilhar desse crivo, o qual era imposto. Portanto, a próximo seção é uma 

homenagem a todas essas mulheres. 

UMA CARTA AS ESCRITORAS 

Dia 18.12.2019  

Carta para Elisa 

Boa tarde, Elisa,  

Faz tanto tempo que não te vejo, como anda a sua vida nesse ano conturbado 

de 2019? Quis te escrever esta carta por conta dos devaneios que ando tendo, 

pensei muito sobre a nossa última conversa e escrevi esse poema:  

Retrato de Elisa 

O tempo parou 

Elisa escrevia 

Seu momento  
Na dinâmica das cores 

O preto e o branco bastavam 

Aquarela perfeita 

Palavras 

Palavras ganham forma  
Cor 
Sabor 
Sabor de felicidade 

Longe de qualquer vaidade 

É liberdade 

Elisa, descobria um mundo que era seu 

Era melhor que o País das Maravilhas 

Pois era dela, de Elisa 

Elisa, eu pensei muito sobre ser mulher e sobre escrever, e como sei que você 

ama debater esses assuntos, te dedico essa poesia 

Mas, me coloquei a refletir. 

57



Pensar sobre a história das mulheres é também pensar sobre a minha história, 

não acha? Na verdade a minha não, a nossa.  

Quando comecei a me colocar enquanto um ser atuante diante da minha 

própria história as coisas começaram a fazer mais sentido. Me entende? 

Mas, para te explicar um pouco mais sobre o que andei pensando, eu preciso 

voltar um pouco, e antes de pensar na minha história, pensar na de outras 

mulheres, mulheres no plural, assim com S (maiúsculo), pois, como diria 

Chimamanda existem perigos ao se pensar em uma história única, e apesar de 

toda a nossa relação enquanto mulher, a gente nunca pode esquecer que 

existem muitas outras histórias, contadas por Marias, Clarices, Amandas, 

Elisas, Conceições, Izabelas, Biones, Adelaides. 

Mas é isso que nos “uni”, e nos coloca no caminho da história das mulheres. É 

caminhar junto, nunca esquecendo que somos várias, mas em uma linha em 

caminho a deixar pra sempre de ser criatura, e passando a ser criadora da 

nossa história.  

É tomar conta do que é nosso, nossos corpos, nossos pensamentos, nossos 

sonhos, nossas vontades, e jamais deixar que alguém fale novamente por nós. 

Certo dia eu li um capítulo de livro escrito por Norma Telles, e ela falava de 

várias escritoras e parecia uma fórmula mágica, cada página daquele capítulo 

me parecia um mundo muito melhor que o de Sofia, eu viajava entre as 

páginas e me perguntava se eu pudesse viajar no tempo o que conversaria 

com todas aquelas mulheres. 

A Nísia Floresta, eu lhe agradeceria por falar tanto sobre a educação e por 

perpetuar a ideia de que a educação seria um caminho de libertação para as 

mulheres.  

A Cora Carolina, eu agradeceria por deixar de lado os famosos cadernos 

goiabada como diria Lygia Fagundes Teles e caminhado pelo mundo das 

letras, deixando suas obras pela eternidade.  

A Maria Firmina dos Reis, eu sinceramente não sei se teria emocional para 

suportar tamanho encontro, romancista, abolicionista, mulher negra e que do 

século XIX ao século XXI consegue inspirar diversas outras gerações, feliz 164 

anos Maria Firmina, você vive pelos séculos. Acho que seria isso que eu lhe 

diria.  
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A Narcisa Amália, eu diria: Continue pelo caminho da revolução, falar sobre 

liberdade, igualdade e política também é o lugar de uma mulher. No dia 

primeiro de janeiro de 2011 elegemos a primeira “PresitendA” do Brasil, Dilma 

Vana Rousseff, e que nunca esquecerei quando li um enxerto seu solto, em 

que dizias: “eu diria à mulher inteligente […] molha a pena no sangue de teu 

coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima […] 

[assim] deixarás como vestígio ressonância em todos os séculos.” 

E ressoa, pode acreditar. 

Sinto muito que essas autoras não puderam ver sua obra perpetuando, 

sobrevivendo ao tempo e as tempestades da vida.  

Elisa, é como sempre conversávamos, escrever é um ato político. Então, 

vamos escrever sobre as nossas vidas e tentar perpetuar sonhos pela história, 

na esperança de mudança, não somente da nossa vida, mas, de todas as 

nossas irmãs.  

Sejamos bruxas, que nos queimem na fogueira, mas não ficarei calada diante 

da história. 

Mudemos as nossas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar sobre a história das mulheres é também refletir a respeito das 

injustiças da sociedade sobre todas as dificuldades que estas passaram ao 

longo da história e dar a elas a sua devida importância. É compreender que a 

trajetória pela emancipação feminina dura até a atualidade.  

Isso é possível, pois as bases da sociedade brasileira foram construídas 

a partir de ideias voltadas para o seu eixo hadrocêntrico, e as mudanças se 

desenvolvem de forma lenta e gradual. Durante os séculos, as mulheres foram 

privadas da instrução, de direitos humanos básicos, favorecendo a divisão 

existente entre os sexos. 

As relações entre os gêneros não se encontram iguais apesar de 

séculos depois as primeiras mobilizações a favor da educação feminina, 

surgimento das primeiras autoras no Brasil, e isso é perceptível, pois o cânone 

da sociedade brasileira, apesar de abrir alguns espaços, ainda se encontra 

extremamente masculino. Isso é perceptível quando se analisa até a atualidade 
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as nomeações para as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, quando se 

observa quem publica no mercado editorial ou até mesmo se encontra do 

comando dessas instituições.  

Portanto, percebe-se o quanto foi e é importante a mobilização a 

respeito dos direitos das mulheres, seja nas artes ou em qualquer outro 

aspecto da sociedade. Compreender como surgiram as diferenças sociais 

também é um fator auxiliador de provavéis mudanças. E para finalizar, é buscar 

através da luta por direitos iguais na sociedade que injustiças não ocorram 

diante de toda uma comunidade. Como foi a recusa da primeira escritora, 

Conceição Evaristo19, onde essa seria a primeira mulher negra a entrar na 

maior instituição literária do país a ALB (Academia Brasileira de Letras). 

Contudo, mesmo havendo uma grande demanda da sociedade em busca de 

sua nomeação, a autora não foi contemplada. Esses são resquícios de uma 

sociedade que ainda se encontra fundada em um cânone, masculino, branco e 

europeu.  
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RESUMO: O presente artigo objetivou problematizar concepções hegemônicas
dos Direitos Humanos e das relações de gênero influentes nos tradicionais
currículos de História. Trata-se de um exercício de crítica inspirado na
abordagem de Larissa Pelúcio (2012) que aglutinou sob a rubrica de saberes
subalternos. Argumentamos sobre o caráter privilegiado do ensino de História
enquanto lugar político, onde as disputas em torno da relação saber/poder se
efetivam nos documentos, currículos e práticas escolares (MONTEIRO; RALEJO,
2019). Somos esperançosos do exercício de uma história escolar
problematizadora das estratégias de silenciamento e invisibilidade das
diferenças historicamente construídas, fortemente presentes na sociedade
brasileira e nas nossas práticas educativas majoritárias.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo consiste em um exercício de problematização de concepções 

hegemônicas dos Direitos Humanos e das relações de gênero influentes nos 

tradicionais currículos de História. Trata-se de um exercício de crítica, inspirado 

no que Larissa Pelúcio (2012) aglutinou sob a rubrica de saberes subalternos 

(Estudos Pós-coloniais, Teoria Queer e Teorias Feministas), ou seja, saberes 

da desobediência epistêmica (BRAGATO, 2014), assumidamente políticos. 

Nesse sentido, partimos das reflexões teóricas realizadas por Joaquín Herrera 

Flores (2009) e Raewyn Connell (2016). 

Argumentamos sobre o caráter privilegiado do ensino de História no 

tratamento das propostas que fundamentam a aprendizagem no campo dos 

Direitos Humanos e das relações de gênero. Lugar político, onde as disputas 

em torno da relação saber/poder se efetivam nos documentos, currículos e 

práticas escolares (MONTEIRO; RALEJO, 2019). Defendemos as 

potencialidades do Ensino de História para uma abordagem crítica dessas 

temáticas. 

Consideramos que esta abordagem possibilitou desestabilizar operações 

que, ao valorizarem determinada gama de posições de sujeitos, em detrimento 

de outras experiências culturais, atuaram reproduzindo e naturalizando 

relações desiguais de poder. Somos esperançosos do exercício de uma 

história escolar problematizadora das estratégias de silenciamento e 

invisibilidade das diferenças historicamente construídas e fortemente presentes 

nas nossas práticas educativas majoritárias. 

A PESQUISA EM ENSINO DE HISTÓRIA, DIREITOS HUMANOS E 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

O ensino de História não está a salvo das intenções do presente 

(CERRI, 2014). Enquanto área de pesquisa, o campo recebeu pouca atenção 

até a década de 1980, momento de saída dos Estudos Sociais do então 

Primeiro Grau e retomada da História e da Geografia como componentes 
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curriculares20. Ao mesmo tempo, um crescente investimento na qualificação 

docente constituiu a ‘História a ser ensinada’ como um objeto de pesquisa e 

reflexão: 

[...] de uma história tradicional a uma história militante, 
engajada; de uma história político-administrativa a uma história 
econômica ou sociocultural; de uma forma de organização 
curricular linear para uma história temática, por eixos temáticos 
ou integrada; de metodologias de ensino baseadas em 
questionários, exercícios de memorização, para uma proposta 
de ensino baseada em problematizações e no uso de fontes 
que aproximam o ensino de história das perspectivas da 
História dos historiadores. (MONTEIRO; RALEJO, 2019, p. 09). 

O fim da década de 1980 foi marcado também por transformações no 

debate sobre os Direitos Humanos. Tema em fóruns, ações internacionais, 

legislações e práticas políticas em vários países, os Direitos Humanos 

assumiram, gradativamente, uma “dimensão global”. Sobre esse processo, a 

pesquisadora Cinthia Monteiro de Araújo (2006) chamou a atenção quanto ao 

desenvolvimento, em vários países, de ações educativas sistemáticas para a 

promoção dos Direitos.  

No cenário brasileiro, desponta o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH), relacionado ao conjunto de recomendações da Conferência 

de Viena, realizada 1993. Lançado inicialmente em 1996, esse marco 

normativo foi revisado e implementado a partir de 2002, apresentando ações 

específicas voltadas para a garantia do direito à educação, saúde, previdência 

social, moradia, trabalho, alimentação, lazer, cultura e meio ambiente saudável. 

(ARAÚJO, 2006, p. 29). 

No contexto das reformas educacionais que marcaram a década de 

1990, salientamos a aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) e sua influência nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), publicados em 1997. Presente nos chamados “temas 

transversais”, o tema dos Direitos Humanos constituiu a referência nacional 

para o ensino escolarizado. Fundada em 1997, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos elaborou, ainda, um Plano Nacional de Educação (PNEDH), 

20 Para uma leitura das reformas curriculares dos anos de 1970 e seus impactos na formação e 
na prática docente, ver: FONSECA. S. G. Caminhos da História Ensinada. Campinas, Papirus, 
1993. 
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publicado em 2003, que objetivou, entre outros aspectos, orientar ações 

sistemáticas para a construção de uma cultura de Direitos Humanos. (BRASIL, 

2007, p. 27). 

Segundo Maria Victoria Benevides (2000), a educação em Direitos 

Humanos parte de pontos essenciais: a) caráter permanente, continuado e 

global; b) educação voltada para a problematização das assimetrias sociais; c) 

e a superação da simples “transmissão” de conhecimentos, visando “[...] atingir 

corações e mentes e não apenas instrução”. Em sua fala de abertura no 

Seminário de Educação em Direitos Humanos (2000)21, a autora partiu dessas 

premissas, defendendo a realização de ações para a promoção do respeito à 

dignidade humana22.   

Araújo (2006) propôs uma formulação semelhante. Em diálogo com a 

professora Vera Maria Candau, a autora defendeu a educação em Direitos 

Humanos como um processo: a) realizado na cidadania e partir dela; b) de 

formação cultural e desenvolvimento de valores, conhecimentos, atitudes e 

práticas; c) promotor da formação de sujeitos de direitos e deveres, capazes de 

exercer ativamente sua cidadania; d) e fomentador do respeito às diferenças 

(ARAÚJO, 2006, p. 28).  

Em todas estas primeiras aproximações, identificamos uma concepção 

hegemônica dos Direitos Humanos: formulações inspiradas na Carta de 1948, 

delineando os direitos como universais, “[...] sem quaisquer distinções de sexo, 

nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa etária, classe social, profissão, condição 

de saúde física e mental, opinião política, religião, nível de instrução e 

julgamento moral”. (BENEVIDES, 2000). Tendo em vista que esta lógica parte 

do pressuposto que o conteúdo básico dos direitos é o ‘direito a ter direitos’, 

questionamos: Quais as operações de poder que orientaram a constituição 

desses direitos universais?  

21 Promovido em São Paulo, em 2000, o evento foi patrocinado pela Rede Brasileira de 
Educação em Direitos Humanos. Disponível em: < 
http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm>. Acesso em: 22 set. 2019. 
22 Sobre a ideia de dignidade, a autora apontou: “Foi uma grande revolução no pensamento e 
na história da humanidade chegar à reflexão conclusiva de que todos os seres humanos detêm 
a mesma dignidade. É evidente que nos regimes que praticam a escravidão, ou qualquer tipo 
de discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos e étnicos não vigora tal compreensão 
da dignidade universal, pois neles a dignidade é entendida como um atributo de apenas alguns, 
aqueles que pertençam a um determinado grupo”. (BENEVIDES, 2000). 
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O debate brasileiro sobre as questões de gênero também ganhou fôlego 

na década de 1990 (SOIHET; PEDRO, 2007; PEDRO, 2005). Problematizando 

o determinismo biológico de categorias como “sexo” ou “diferença sexual”, a

introdução da categoria “gênero” no vocabulário analítico das/os 

historiadoras/es é um evento recente, despontando nos estudos feministas 

norte-americanos dos anos de 1980. Entre as pesquisadoras do campo, Joan 

Scott (1995) é uma das mais citadas, notadamente por seu ensaio “Gender: A 

Useful Category of Historical Analysis”, publicado originalmente em 1986. 

A distinção entre sexo e gênero remonta ao debate acadêmico da 

década de 1960, no campo das ciências da saúde23. Na definição apresentada 

por Scott (1995), entretanto, ganhou destaque a importância das relações 

sociais, informadas pelas diferenças percebidas entre os sexos e atreladas às 

relações de poder, para a compreensão do gênero.  

Segundo a autora, a História, enquanto campo disciplinar, atua na 

circulação de determinados saberes a respeito das diferenças sexuais 

(SCOTT, 1998). Assim, é preciso desnaturalizar marcadores de identidade, 

observando o processo conflitivo por meio do qual o significado se estabelece. 

Coexistindo com outras categorias analíticas, como mulher e mulheres, no 

debate historiográfico brasileiro, os estudos de gênero resultaram da atuação 

das historiadoras/es articuladas em grupos de trabalho, além da produção em 

programas de Pós-graduação e publicações de periódicos. (SOIHET, PEDRO, 

2007). 

Em diálogo com Raewyn Connell (2016, p. 18), consideramos que as 

pesquisas sociais são espaços de contestação, onde teorias e paradigmas 

competem em contextos hierarquizados. Nesse sentido, a predominância 

europeia e estadunidense na produção de análises de gênero mereceu 

destaque. Nas palavras da autora: 

Isso é particularmente perturbador nas ciências sociais, pois 
significa que as experiências sociais e práticas de uma minoria 
privilegiada da população mundial se tornam a base da teoria, 
da metodologia e de generalizações que dominam a produção 
de conhecimento no restante do mundo. Esse é um problema 
cada vez mais reconhecido. Tenho discutido a questão na área 

23 A obra “Sex and Gender”, do professor Robert Stoller, foi pioneira na introdução da palavra 
gênero em um sentido distinto de sexo. (PEDRO, 2005, p. 86). 
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das Teorias do Sul, argumentado que a teoria produzida no Sul 
Global tem sido muito pouco reconhecida até hoje. (CONNELL, 
2016, p. 19). 

Considerando as potencialidades de um “enquadramento do Sul” para 

problematizar concepções hegemônicas dos Direitos Humanos e das relações 

de gênero, nos aproximamos das leituras decoloniais. 

UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

Doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, Joaquín Herrera Flores 

(2009) observa os Direitos Humanos enquanto um desafio teórico e prático 

necessariamente contextualizado. Para o autor, a ideia que subjaz o discurso 

tradicional dos direitos desconsidera os debates sobre as capacidades e 

condições adequadas para poder exercê-los. Daí um certo “desencanto”, pois, 

a maioria da população mundial não pode exercê-los por falta de condições 

materiais para isso (FLORES, 2009, p. 27). Nesse sentido, os Direitos 

Humanos são ponto de chegada, e não de partida: 

[...] processos institucionais e sociais que possibilitem a 
abertura e a consolidação de espaços de luta pela dignidade 
humana.  Que torna universais os direitos não se baseiam em 
seu mero reconhecimento jurídico, nem na adaptação de uma 
ideologia determinada que os entenda como ideais abstratos 
além dos contextos sociais, econômicos e culturais nos quais 
surgem e para os quais devem servir de pauta crítica. A 
universalidade dos direitos somente pode ser definida em 
função da seguinte variável: o fortalecimento de indivíduos, 
grupos e organizações na hora de construir um marco de ação 
que permita a todos e todas criar as condições que garantam 
de um modo igualitário o acesso aos bens materiais e 
imateriais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. 
(FLORES, 2009, p. 19). 

Dignidade não a partir de um conceito ideal ou abstrato: trata-se de um 

objetivo que se concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens que 

fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Assim, para o autor, esses 

direitos constituem uma racionalidade de resistência, uma técnica que não 

pode se afastar de uma perspectiva contextual e crítica. Contra uma 

legitimação jurídica meramente formalista e abstrata, falar em Direitos 
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Humanos é falar de “aberturas de processos de luta” (FLORES, 2009, p. 21), 

daí a importância da participação dos movimentos sociais.  

Nesse sentido, uma teoria crítica dos Direitos Humanos possibilita 

desestabilizar o pensamento hegemônico, fundamentado em pressupostos 

eurocêntricos de dignidade humana, sustentado por sistemas “[...] político-

econômicos que intensificam e agravam as situações de vulnerabilidade dos 

povos, grupos e indivíduos não norte-ocidentais e subalternizados”. (ZEIFERT; 

AGNOLETTO, 2019, p. 201). Nessa perspectiva, destacamos a aproximação 

com as leituras decoloniais: 

O pensamento decolonial, objetiva, portanto, realizar um 
processo de descolonização do saber. Assim, o cerne da 
questão é abrir as possibilidades de (re)construção das 
histórias e dos saberes silenciados pela razão e pela lógica 
eurocêntrica. Essencialmente, a ideia por trás disso se 
expressa mediante a busca pela diversidade epistêmica [...] do 
saber e ser de grupos, comunidades e movimentos sociais que 
foram reprimidos e silenciados pela lógica da colonialidade. 
(ZEIFERT; AGNOLETTO, 2019, p. 201). 

Contextualizado no século 20, o pensamento decolonial é identificado 

com o Coletivo Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade, movimento 

teórico-metodológico que busca a observação das particularidades do processo 

colonial. Anteriormente, inserção da América Latina do debate pós-colonial foi 

realizada pelo Grupo Latino-americano de Estudos Subalternos (GLES), de 

1998.  

Passa a ser constituída uma “genealogia do pensamento que não seja 

fundamentada exclusivamente no pensamento eurodescendente”. (AMARAL, 

2019). O “giro decolonial”, expressão cunhada por Nelson Maldonado-Torres, 

permite desestabilizar uma compreensão taxativa dos Direitos Humanos 

fundamentais (MOREIRA, 2019, p. 58), problematizando pressupostos teóricos, 

políticos e filosóficos, enquanto construtos provenientes exclusivamente do 

mundo europeu e fundamentados na racionalidade liberal. 

Voltada à reflexão educacional, é possível relacionar a constituição de 

sujeitos de direitos - objetivo da educação em Direitos Humanos - e a formação 

de sujeitos históricos capazes de interrogar sua própria historicidade, assumir a 

realização histórica de si e das estruturas sociais. (SEFFNER, 2019). 
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Salientamos o potencial compartilhado entre a História e a educação em 

Direitos Humanos na formação de sujeitos de direitos por meio, entre outros 

aspectos, da “[...] construção de uma memória histórica que proporcione a 

formação de identidade em respeito à diversidade étnica e cultural”. (ARAÚJO, 

2006, p. 62).  

Essa operação permite pensar aspectos curriculares. Em aproximação à 

teorização proposta por Tomaz Tadeu da Silva (2012), a expressão produtiva 

do currículo – enquanto artefato cultural, atravessado por aspectos sociais, 

políticos e culturais historicamente situados – redimensiona a importância da 

reflexão sobre as práticas curriculares. Segundo o autor: 

As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, 
corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre 
formas de organização da sociedade, sobre os diferentes 
grupos sociais [...]. As narrativas contidas no currículo trazem 
embutidas noções sobre quais grupos podem representar a si e 
aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser 
representados ou até mesmo excluídos de qualquer 
representação. (SILVA, 2012, p. 190). 

A constituição de sujeitos de direitos e de sujeitos históricos possibilita, 

entre outros aspectos, o reconhecimento e o respeito à diversidade; a 

participação ativa e consciente nos processos sociais; e a valorização “[...] da 

história para a formação de memórias e identidades que permitam o 

reconhecimento da condição de igualdade entre os diferentes indivíduos e a 

compreensão da própria dimensão história dessa condição”. (ARAÚJO, 2006, 

p. 66). Nessa perspectiva, uma leitura apriorística dos direitos é uma janela

para a colonialidade. 

AS “TEORIAS DO SUL” E AS QUESTÕES DE GÊNERO 

Doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Sydney, Raewyn 

Connell (2016, p. 29) defende, através do pensamento descolonial e do 

conhecimento local, a centralidade da crítica aos pressupostos teóricos das 

análises de gênero. Considerando que a maioria da população mundial vive em 

sociedades atravessadas por histórias coloniais, a autora argumenta que as 

teorias do gênero não compreendem as especificidades em contextos coloniais 
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e pós-coloniais (CONNELL, 2016, p. 31). Sobre a generificação em contextos 

coloniais, a autora destacou: 

A colonização, em si, era um ato generificado, levado a cabo 
por uma força de trabalho imperial majoritariamente composta 
de homens retirados de ocupações masculinizadas, como o 
serviço militar ou o comércio de longas distâncias. O estupro 
de mulheres em sociedades colonizadas era uma parte normal 
da conquista. (CONNELL, 2016, p. 31). 

Para Connnell (2016), as análises de gênero feitas no Sul Global 

redimensionam a diversidade e a multiplicidade do gênero, problematizando 

abordagens estáticas e categóricas. Por “teorias do Sul” a autora compreende 

aquelas “[...] preocupadas centralmente com a transformação da sociedade e 

do conhecimento no mundo colonizado e na ordem mundial criada pelo 

imperialismo”. (CONNELL, 2016, p. 40). Em diálogo com Magalhães Gomes 

(2018, p. 77), consideramos que essa perspectiva possibilita observar o gênero 

enquanto constitutivo da colonialidade e atravessado, por exemplo, por 

marcadores de raça e sexo. Nesse sentido, análises sobre o caráter 

socialmente constituído das relações de gênero exige uma crítica da dimensão 

racial. Nas palavras da autora: 

Assim, teorias, conceitos e práticas sobre sexo e gênero são 
produzidas informadas pela raça e pelo racismo e, quando não 
levam em conta esse componente, correm o risco, já diversas 
vezes denunciado, de reproduzirem o humano universal das 
próprias teorias que criticam, deslocando-o apenas do “homem 
universal” para a “mulher universal” e, com isso, continuam a 
essencializar sujeitos e experiências. (MAGALHÃES GOMES, 
2018, p. 78) 

Quais os impactos dessa compreensão para o ensino escolarizado de 

História? Compreendemos que a instituição escolar também (re)produz 

saberes, posições normativas, preconceitos e desigualdades. (SILVA, 2006). 

Nesse sentido, salientamos a necessidade de refletir sobre os mecanismos 

produtivos para a escolarização de saberes que atualizam assimetrias de 

poder. Em consonância com as reflexões elaboradas por Louro (1997), 

consideramos que “[...] currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 

linguagem, materiais didáticos, [...] são, seguramente, loci das diferenças de 
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gênero, sexualidade, etnia, classe– são constituídos por essas distinções e, ao 

mesmo tempo, seus produtores”. (LOURO, 1997, p. 64). 

CONCLUSÃO 

A abordagem decolonial nos auxilia na compreensão de que “[...] a 

cultura dos direitos humanos nasce em meio às relações de poder e de 

colonialidade já existentes”. (ZEIFERT; AGNOLETTO, 2019, p. 198). Isso não 

significa desconsiderar, entretanto, a importância das normativas nacionais e 

internacionais. Significa adotar uma abordagem não redutiva dos direitos às 

normas. Na perspectiva curricular, por exemplo, cumpre lembrar a importância 

da recente visibilização da temática ético-racial no ensino escolarizado de 

História - saberes afro-brasileiros e africanos, além da história e cultura 

indígena, Lei 10.649/2003 e a Lei 11.645/2008, respectivamente.  

Sob a perspectiva das relações de gênero, como nos ensina Dayvi 

Santos (2019, p. 51), a “[...] engenharia de produção de ‘corpos normais’ 

encontra no espaço-tempo do currículo um terreno privilegiado de 

disseminação”. Investigando trajetórias transgêneras de estudantes que 

retomaram à escola, Santos (2019) nos dá a ver uma escola que constitui local 

inóspito aos que transitam entre gênero. Segundo a autora, a terminologia 

“evasão” é inadequada, trata-se de expulsão. Daí a importância de programas, 

como o Brasil sem Homofobia, e políticas educacionais voltadas à formação 

docente em gênero, sexualidade e enfrentamento da LGBTfobia na escola. 

(SANTOS, 2019, p. 62). 

Buscamos aqui formular, como sugeriu Brah (2006, p. 376), estratégias 

para a problematização de discursos de desigualdade que se articulam e 

significam as relações sociais. Assim, consideramos que observar as interfaces 

entre os Direitos Humanos, as relações de gênero e o ensino de História 

constitui um importante campo político para desnaturalizar assimetrias de 

poder. 
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CAPÍTULO 6
(IN)VISIBILIDADE DOS CORPOS
TRANSGRESSORES: PRÁTICAS DE
LINGUAGEM TRANSFÓBICA NO 
DISCURSO JORNALÍSTICO

Paula Korey*

RESUMO: A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a forma como as 
pessoas trans e os assuntos sobre violência arrolados à identidade de gênero 
são divulgados no discurso jornalístico, a fim de entender/questionar as 
estratégias linguísticas usadas para anunciar tais crimes e as possíveis 
consequências do uso dessas estratégias para o debate do assunto na 
sociedade. Segundo a Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil 
(Antra), a expectativa de vida da população transgênero ou trans (composta por 
travestis e pessoas transexuais) no país é de cerca de 35 anos, menos da 
metade da média nacional, estimada pelo IBGE em 75,8 anos. Em virtude desse 
cenário de violências e de restrições de direitos, se faz necessário discutir e 
promover debates acerca do gênero e da sexualidade, a fim de conscientizar a 
população em geral acerca do direito à cidadania e acerca do respeito às 
pessoas trans.

Palavras-chave: Teoria Queer. Gênero. Pessoas trans. Discurso.

*Mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(PROGEL/UFRPE). 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Jesus (2012), historicamente, a população transgênero é 

estigmatizada, marginalizada e perseguida, em decorrência da crença de que o 

“natural” é que o gênero atribuído ao nascimento seja aquele com o qual as 

pessoas se identificam e, portanto, espera-se que elas se comportem de 

acordo com o que se julga ser o “adequado” para esse ou aquele gênero. 

E, lamentavelmente, de acordo com o último relatório publicado pela 

Trangender Europe (TGEU), instituição que monitora os casos de assassinatos 

de pessoas trans pelo mundo, o Brasil lidera o ranking desses assassinatos. 

Levando em consideração os números totais (absolutos), nosso país registra 

41% de todos os assassinatos de pessoas trans do mundo. A título de 

exemplificação, no ano de 2019, foram documentados 124 assassinatos. 

Também segundo a ANTRA (2019), cerca de 80% dos suspeitos não tinham 

relação direta com as vítimas e os requintes de crueldades foram dos mais 

variados e brutais. 

Esses dados estatísticos indicam quão estigmatizadas e violadas são as 

vidas dessa população. É importante ressaltar que os números divulgados 

poderiam ser ainda maiores, contudo, como se trata de dados coletados na 

mídia, existe grande índice de subnotificação. Também há muitos casos não 

noticiados ou nos quais as vítimas são registradas de forma errônea como 

‘homem’ ou ‘homossexual’, comprometendo os resultados do levantamento. 

Outro dado preocupante é que a expectativa de vida da população trans 

no país é de cerca de 35 anos, menos da metade da média nacional, estimada 

pelo IBGE em 75,8 anos. A violência e a marginalização são as principais 

causas da baixa expectativa de vida das pessoas trans no Brasil. E mesmo 

apesar dessa situação alarmante, elas têm suas histórias apagadas, seus 

nomes ignorados, suas identidades de gênero contestadas, pois são vistas 

como pessoas desviantes das normas morais preestabelecidas, logo, devem 

ser excluídas, marginalizadas da sociedade e sentenciadas à morte.  

No bojo desta problematização está a questão da inteligibilidade e da 

abjeção na tentativa de enquadramento às normas de gênero, fazendo com 

que as pessoas trans acabem se tornando marginalizadas e patologizadas 

pelos discursos científicos, o que cria inúmeras dificuldades para que sejam 
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reconhecidas, pois de acordo com a normalização binária, o gênero deveria 

estar de acordo com o sexo biológico. Logo, as vivências e as existências da 

população trans são limitadas e seus corpos, que não estão em conformidade 

com a cisheteronormatividade, são transformados em abjetos. 

Não obstante, quando a mídia toca na questão de sexualidade, o 

assunto é sempre visto como fenômeno puramente sexual, como se as 

identidades de gênero fossem, a priori, definidas como algo inato e não 

performático, a depender do contexto sócio-histórico. Assim, a mídia também 

funciona como um espaço para (re)produção de violências e exclusão de 

pessoas trans. 

Logo, além de serem vítimas de perversas formas de discriminação e de 

violência, as pessoas de diferentes identidades de gênero têm contra si a 

divulgação de discursos discriminatórios proferidos por grupos poderosos que 

regulam comportamentos. Portanto, diante de um cenário de violências e de 

restrições de direitos e do boom de neoconservadorismos que estamos 

vivenciando, em que o gênero como um dispositivo social de controle da maior 

importância não ficou de fora, torna-se imperativo ampliar as pesquisas 

relacionadas às noções engessadas acerca das identidades de gênero e 

sexualidade, mostrando a pluralidade de vivências de gênero e das 

sexualidades. 

A partir dessas considerações, pretendemos desafiar a invisibilidade das 

sérias violações de direitos humanos que as pessoas trans continuam 

enfrentando, desvelando os discursos veiculados nos jornais, pois é preciso 

chamar atenção para o papel da mídia na manutenção de um discurso 

heteronarmativo no concernente às diferenças de gênero. Por isso, 

analisaremos, à luz da Análise Crítica do Discurso (ACD), duas manchetes de 

jornais que contêm notícias sobre crimes de violência contra pessoas trans, a 

fim de entender/questionar as estratégias linguísticas usadas para anunciar tais 

crimes e as possíveis consequências do uso dessas estratégias para o debate 

do assunto na sociedade.  

Sendo assim, para realizar este estudo, serão utilizados os pressupostos 

da Análise Crítica do Discurso (ACD) e da Teoria Queer. Na perspectiva da 

Análise Crítica do Discurso, a identidade social é compreendida como uma 

construção discursiva, sendo fragmentada, contraditória e instável (MOITA 
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LOPES, 2002). Ao analisar a superfície dos textos sob a ótica da ACD, 

procuramos averiguar evidências de como as estruturas e práticas sociais 

afetam e determinam a escolha dos elementos linguísticos utilizados num texto, 

e que efeitos estas escolhas podem ter sobre as estruturas e práticas sociais 

como um todo na vida das pessoas trans, verificando principalmente se nos 

discursos construídos há ou não a presença de um discurso transfóbico. 

Neste sentido, a relevância do trabalho se dá em mostrar a pluralidade 

de vivências de gênero e das sexualidades e como as histórias de exclusão 

social e discriminação são recorrentes em uma sociedade cisheteronormativa. 

Ademais, os estudos e pesquisas relacionados ao universo das pessoas trans 

no Brasil ainda são incipientes. Logo, trazer para a academia debates sobre 

sujeitos transgêneros – abarcando identificações de travestis e transexuais - 

até então silenciados, torna-se fundamental para que esses sujeitos possam 

existir e ser reconhecidos, não mais como desviantes, mas apenas como 

cidadãos comuns. 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

A proposta da Análise Crítica do Discurso é prover base científica para 

questionamentos críticos da vida social em termos políticos e morais, ou seja, 

de justiça social e de poder. De acordo com Fairclough (2001), na Análise 

Crítica do Discurso, o discurso é visto como um tipo de prática social, de 

representação e de significação do mundo. Sendo assim, nessa teoria, o 

discurso é entendido como constituinte do social, como um modo de ação – 

pois é uma das maneiras pelas quais as pessoas podem agir sobre o mundo e 

sobre os outros –, mas é também visto como uma forma de representação – 

pois nele, valores e identidades são representados de forma particular. Dessa 

forma, do ponto de vista da ACD, nenhum texto é neutro ou imparcial, uma vez 

que são vistos como personificações de uma série de práticas discursivas 

institucionais e políticas. 

Assim, podemos dizer que: 
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os analistas críticos do discurso desenvolvem uma 
teoria/método para investigar como o exercício de poder 
hegemônico se mescla com práticas discursivas no mundo 
contemporâneo, ou seja, analisar e revelar o papel do discurso 
na (re)produção da dominação. Dominação esta entendida 
como o exercício do poder social por elites, instituições ou 
grupos, que resultam em desigualdade social, onde estão 
incluídas a desigualdade política, cultural e a discriminação por 
classe, etnia, gênero e orientação sexual. Especificamente, os 
analistas críticos querem saber quais as estruturas, estratégias, 
ou outras propriedades do texto, falado ou escrito, 
desempenham um papel nesses modos de reprodução. Trata-
se de uma teoria do poder e contra-poder. (FAIRCLOUGH, 
2001, p. 122). 

Nesse sentido, a ACD ocupa-se dos efeitos ideológicos que os textos, 

como instâncias de discurso, podem ter sobre as práticas sociais, isto é, sobre 

as formas de indivíduos agirem no mundo e interagirem com o mundo, 

representarem aspectos do mundo e de si mesmos e construírem identidades 

sobre si e sobre outrem. Esse paradigma serve, por isso, como um produtivo 

recurso para a análise de como os sentidos atuam a serviço de projetos 

particulares de dominação e exploração, seja contribuindo para sustentar ou 

modificar conhecimentos, crenças, atitudes ou valores (CHOULIARAKI & 

FAIRCLOUGH, 1999). 

Quanto ao texto jornalístico, a ACD o compreende como objeto 

sociocultural autêntico, imerso nas práticas discursivas das atividades sociais. 

Essa perspectiva leva em consideração a dimensão histórica, a produção, 

disseminação e consumo dos textos nas atividades sociais (FAIRCLOUGH, 

2001). Law (2002) nota um papel-chave dos textos da mídia tanto em desafiar 

identidades fixas e as perspectivas a elas relacionadas como em propor e 

transmitir ideias e imagens que influenciam e formam novas visões de mundo. 

Neste sentido, o texto jornalístico fornece um campo bastante profícuo 

para a análise do discurso, cujo principal objetivo é contribuir para que 

elementos que não estão em evidência sejam notados e suas intenções sejam 

reveladas, uma vez que através da mídia são propagados sistemas de valores. 

Consequentemente, é relevante examinar como a mídia apresenta os casos de 

violências contra as pessoas trans, a fim de verificar se o discurso jornalístico é 

conivente com posturas discriminatórias e atos atentatórios à dignidade 

LGBTQI+ ou promove harmonização do convívio com as diferenças. 
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TEORIA QUEER 

A Teoria Queer, oficialmente Queer Theory (em inglês), surgiu nos 

Estados Unidos na década de 90 com o objetivo de questionar as concepções 

de sexualidade presentes na sociedade, sendo interpretada como uma 

imposição cultural que permeia o discurso e a prática em diversos âmbitos da 

realidade social, cultural e política. Segundo Miskolci (2007): 

Em fevereiro de 1990, Teresa de Lauretis empregou pela 
primeira vez a denominação Teoria Queer para contrastar o 
empreendimento analítico que um conjunto de pesquisadores 
desenvolvia em oposição crítica aos estudos sociológicos 
sobre minorias sexuais e de gênero. A escolha do termo queer 
para se autodenominar, ou seja, um xingamento que denotava 
anormalidade, perversão e desvio, destacava o compromisso 
em desenvolver uma analítica da normalização focada na 
sexualidade. Desta forma, os teóricos queer delimitavam um 
novo objeto de investigação: a dinâmica da sexualidade e do 
desejo na organização das relações sociais. (MISKOLCI, 2007, 
p. 2).

Guacira Lopes Louro (2004), pesquisadora brasileira da temática desde 

a década de 1990, conceitua o termo da seguinte forma: “Queer é tudo isso: é 

estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade desviante 

– homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que

não deseja ser ‘integrado’ e muito menos ‘tolerado’.” Para a teórica Judith 

Bulter (2002): “Queer adquire todo o seu poder precisamente através da 

invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos”. 

Nesse caso, um novo significado ao termo opera como maneira de se colocar 

contra as normas socialmente aceitas. Em suma, o principal objetivo da teoria 

queer é desconstruir noções engessadas acerca das identidades de gênero e 

sexualidade (MOITA LOPES, 2002). 

Assim sendo, a teoria queer apresenta-se como uma crítica aos estudos 

sociológicos sobre as minorias sexuais e de gênero, pois entende a 

sexualidade humana como algo fragmentado e em constante mutação, 

podendo ser construída e reconstruída tanto na prática quanto no nível 

discursivo e identitário. 

79



De acordo com Butler (2010), compreender a identidade como uma 

prática, e uma prática significante, é compreender sujeitos culturalmente 

inteligíveis como efeitos resultantes de um discurso amarrado por regras, e que 

se insere nos atos disseminados e corriqueiros da vida linguística. Logo, o 

sujeito se faz pelo e no discurso que, ao mesmo tempo, se faz pelo sujeito. A 

preocupação queer não é fixar uma identidade, mas admitir múltiplas formas de 

identidade, por isso denuncia os mecanismos por meio dos quais as 

identidades foram situadas como anormais. 

Larissa Pelúcio (2014) argumenta que a produção acadêmica brasileira, 

no que diz respeito aos estudos queer, procurou muito mais encaixar as nossas 

singularidades locais em modelos teóricos oferecidos pela teoria queer 

importada dos EUA, reproduzindo dessa maneira uma matriz colonial do 

conhecimento, do que se dar ao trabalho de tentar provocar algumas tensões 

nas brechas que podemos encontrar nos estudos queer pensando a nossa 

realidade. 

Em síntese, essa teoria pensa o corpo como discurso, visto que é um 

ato político que pode ser usado como estratégia de (des)identificação, isto é, 

implica assumir que o corpo é uma materialidade política e que, como tal, pode 

ser usado como ferramenta para a desestabilização.  Pode-se dizer, então, que 

a teoria queer é um instrumento de denúncia dos regimes de poder que 

cristalizam modelos heteronormativos de sexualidade (BUTLER, 1993; 

SEDGWICK, 1991). 

Giffney (2004) afirma que: “A tarefa da teoria queer consiste em tornar 

visível, criticar e distinguir o normal (estatisticamente determinado) do 

normativo (moralmente determinado).” Neste sentido, essa teoria pode ajudar a 

compreender as complexidades em que os e as transgêneros vivem, pois se 

baseia em contestações, questionamento de normas e lógicas estabelecidas 

na estrutura social. Sendo assim, a teoria queer é um meio para questionar a 

lógica fundante da identidade pelo sexo biológico, por exemplo, mostrando que 

a construção da identidade de gênero é inscrita através de experiências 

culturalmente construídas em relações sociais, rompendo com os apanágios 

identitários e concepções de sujeitos unitários e estáveis. 
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TRANSGREDINDO O (CIS)TEMA 

Incialmente, é importante esclarecer que, em termos de gênero, todos os 

seres humanos podem ser enquadrados (com todas as limitações comuns a 

qualquer classificação) como transgênero ou cisgênero. Denominamos 

cisgêneros, ou “cis” as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 

designado ao nascer. Já as pessoas que foram designadas com um gênero ao 

nascer e não se identificam com ele, são chamadas de transgêneros ou “trans”. 

O conceito transgênero é um termo “guarda-chuva”, pois abrange um grupo 

diversificado de pessoas que não estão em consonância, em graus diferentes, 

com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi atribuído, 

incluindo travestis, transexuais, intersexuais, Drag Queens e Drag Kings. 

Assim, os corpos trans são produzidos em não obediência da inteligibilidade 

social, ou seja, em não coerência e continuidade entre sexo/gênero/desejo 

(BUTLER, 2010).  

Como contrariam uma suposta ontologia biologicista, as travestis e 

mulheres transexuais conformam uma categoria de patologização, 

principalmente pelos discursos médico, psicológico, midiático e jurídico, sendo 

deslegitimadas social e politicamente. Logo, esses corpos que não se 

enquadram no discurso hegemônico, são considerados abjetos, ininteligíveis e 

desprovidos de direitos. Daí, o natural extermínio dessa população.  

Para Jesus (2013), no mundo contemporâneo, mais que vivenciar uma 

identidade de gênero, ser transgênero corresponde a representar uma 

identidade política, pautada pela desconstrução da crença em papéis de 

gênero considerados naturais, construídos biologicamente; e pela visibilização 

de identidades particulares historicamente estigmatizadas, tornadas invisíveis 

em  determinados espaços sociais considerados normais, com base em 

determinações estatísticas ou moralistas. 

Fazendo um contraponto com essa questão, Lanz (2014) afirma que 

transgênero não é “‘mais uma’ identidade gênero-divergente, mas uma 

circunstância sociopolítica de inadequação e/ou discordância e/ou desvio e/ou 

não-conformidade com o dispositivo binário de gênero, presente em todas as 

identidades gênero-divergentes” (LANZ, 2014, p. 70).  
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Na seara acadêmica, a transgeneridade ainda é um tópico de difícil 

discussão, pois a categoria social representada por essas pessoas é 

marginalizada por não se enquadrar no sistema binário de gênero. Butler 

(2003) sinaliza que transexuais e travestis seriam justamente a subversão da 

ordem estabelecida, a ousadia que não exclui sofrimento e marginalização e 

simultaneamente abala a coerência compulsória. 

Contudo, faz-se necessário esclarecer que trans é a pessoa que não se 

identifica com o gênero que lhe foi designado biologicamente e isso não pode 

ser confundido com a orientação sexual (heterossexual, homossexual, 

bissexual, pansexual, assexual) e sexo (pênis, vagina e intersexo). Portanto, 

pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual, incluindo heterossexual, 

homossexual, bissexual e assexual. 

Assim, o que identifica e distingue a pessoa transgênera dentro 
da sociedade é a transgressão de gênero, a sua ousadia, 
insistência e determinação em confrontar o dispositivo binário 
de gênero, instituído e mantido pela sociedade como forma de 
classificação e hierarquização dos seres humanos, tendo como 
referência única e exclusiva o órgão genital que cada indivíduo 
traz entre as pernas ao nascer. (LANZ, 2015, p. 69 apud 
SILVA; SOUZA e GOUVÊA, 2016, p. 14) 

No Brasil, a população transgênera, sob toda a construção histórica da 

cultura propriamente brasileira, formou-se marginalizada, permanecendo, via 

de regra, excluída do convívio social. Segundo dados da ANTRA, atualmente 

90% das mulheres trans no Brasil estão se prostituindo (LAPA, 2013).  

Ademais, é impossível falar sobre transgeneridade sem falar sobre 

transfobia. Nesse sentido, é importante esclarecer que o termo utilizado para 

se referir a preconceitos e discriminações sofridos pelas pessoas transgêneras, 

através de manifestações de ódio e violência– real ou simbólica – é transfobia. 

Logo, quando utilizam o termo “homofobia”, como verificamos em algumas 

notícias veiculadas, acabam por homogeneizar as discriminações e o 

apagamento das diferenças e desigualdades internas ao movimento LGBTQI+.  

Por conseguinte, é fundamental conscientizar a sociedade a dar um 

basta à violência contra pessoas transexuais e travestis, visto que o Brasil é o 

país que mais mata esse segmento e os números de crimes violentos letais e 

intencionais (CVLI) continuam a crescer. Duas características marcam o crime 
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de ódio: a vulnerabilidade social do grupo estigmatizado e a extrema violência 

que acompanha o itinerário do crime (JESUS, 2014, p. 113), expressa na forma 

como os corpos são brutalizados nesse tipo de ocorrência. Logo, essa temática 

deve ser tratada como problema social que merece atenção nas suas 

especificidades. 

A DOR INVISÍVEL: PARA ALÉM DA AGRESSÃO FÍSICA 

A violência, nos seus mais variados aspectos, acompanha e marca a 

vida das pessoas trans desde seus primeiros anos de vida, uma vez que nossa 

sociedade continua a atribuir papéis para meninas e meninos logo cedo, na 

associação de brincadeiras ou cores com determinado sexo, nas relações 

interpessoais, na linguagem, na dificuldade de ingresso no mercado de 

trabalho, dentre outros obstáculos. 

Dessa maneira, a realidade opressora a que está submetida a 

população trans transcende a violência física. É um ciclo de violências de todas 

as ordens, como a violência moral, sexual, física, discursiva, simbólica, etc., 

pois “ainda não são vistas como seres humanos, mas como seres abjetos” 

(JESUS, 2013, p. 105). Assim, é necessário entender que os diversos tipos de 

violências se apresentam ou se omitem em diferentes regimes de visibilidade. 

De acordo com Silva e Barboza (2005), o uso da violência tanto 

simbólica quanto física, como maneira de controle e, até mesmo, com o 

objetivo de se garantir a limpeza social, passa a ser validada, sob a justificativa 

de que se deve manter a ordem moral que harmoniza a sociedade. Desta 

maneira, os grupos dominantes se “(...) utilizam da violência como se fossem 

meios naturais de resolução de conflitos, seja nas relações entre classes 

sociais, seja nas relações intersubjetivas” (ADORNO apud SILVA e BARBOZA, 

2005, p. 40). 

"Os crimes contra a vida dessas pessoas costumam apresentar 

requintes de crueldade. Quando ocorrem, as agressões costumam ser 

múltiplas, por meio da utilização de instrumentos que permitem diversas 

investidas antes da efetiva morte de suas vítimas, sendo tais atos muitas vezes 

concentrados na região da face e nos órgãos genitais", apontam, em artigo, os 

pesquisadores Fernando Seffner e Amilton Gustavo da Silva Passos, do Grupo 
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de Estudos de Educação e Relações de Gênero, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

No nível discursivo, a violência transfóbica atua com discriminações 

sutis, de modo que a rejeição à transgeneridade circula nos discursos, entre as 

pessoas, antes mesmo que elas iniciem suas transições e entendam-se 

pessoas trans. Mecanismos usados na produção de sentidos violentos na/pela 

linguagem, produzem significados sociais violentos, interpelando suas vítimas a 

ocuparem uma posição de vulnerabilidade.  

Desse modo, é preciso destacar que as expressões linguísticas ferem e 

deixam marcas tão profundas quanto as deixadas pelos atos de violência física, 

além de contribuírem para (re)produzir a discriminação e o preconceito nas 

mais diversificadas esferas sociais, ainda não erradicados de nossa sociedade. 

Por conseguinte, é necessário entender que a violência discursiva, embora seja 

considerada por muitos como uma violência menor, impacta nas vivências das 

pessoas trans, subalternizando e ferindo por meio da linguagem. 

Em Discurso das Mídias, Charaudeau (2012) afirma que “as mídias não 

transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do 

espaço público” (CHARAUDEAU, 2012, p. 19). Logo, são representações de 

mundo na linguagem que impõem uma estrutura de valores, significados e 

visão de mundo. Portanto, nenhuma escolha linguística utilizada pelos veículos 

midiáticos é aleatória, pois diferentes modos de expressão da realidade 

carregam consigo diferentes ideologias. Assim, a influência midiática é notória 

naquilo que divulga e também naquilo que silencia. 

Portanto, como espaço central na formação de valores, ideias e 

opiniões, cabe aos meios de comunicação debater temas relacionados à 

sexualidade e identidade de gênero de forma natural, sem julgamentos, 

esclarecendo dúvidas, a fim de educar a população e dirimir preconceitos. 

Todavia, os jornais atuam de forma ambígua, por vezes se configuram como 

um lugar de denúncias e de discussões e outras vezes fazem surgir outras 

formas de violência. Nesse sentido, é importante que tenhamos um olhar crítico 

e de contestação sobre o papel que a mídia exerce para a construção e a 

manipulação da opinião dos consumidores (leitores).  

Após essas considerações, passaremos, na próxima seção, para a 

análise das manchetes de notícias sobre casos de violências contra as 
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pessoas trans, veiculadas na versão on-line dos jornais escolhidos, procurando 

demonstrar, por meio da análise das microestruturas semânticas, as quais 

dizem respeito às escolhas lexicais e sintáticas, às relações proposicionais e 

aos recursos extralinguísticos feitos pelo produtor do texto. Assim, serão 

observados alguns empregos linguísticos que revelem posições ideológicas 

nesses excertos. 

ANÁLISES 

Nesta seção, analisaremos notícias publicadas em jornais de grande 

circulação nas suas versões on-line (Diario de Pernambuco, que chamaremos 

de DP para facilitar a leitura, e o G1). Os jornais escolhidos são identificados 

como jornalismo de referência, tendo um público definido como sendo das 

classes média-alta e média-baixa.  

Optamos por duas matérias postadas em relação à violência, no tocante 

aos crimes de natureza transfóbica. A seleção dos textos se deu com base 

numa análise exploratória, que procurou primeiro identificar signos lexicais e/ou 

semânticos referentes aos casos de violência contra pessoas trans. Em 

seguida, fizemos um filtro dentro dos jornais, a fim de encontrar notícias que 

relatassem casos de violência contra as pessoas trans. Nossas análises 

focaram especialmente nas manchetes, pois elas assumem uma função 

bastante importante no jornal, tendo como responsabilidade chamar a atenção 

dos leitores para apreciar acerca do que realmente se trata o assunto, o que as 

torna relevantes para o estudo da ACD.  

Fuzer et al (2009) destacam que, a partir da intenção e do contexto no 

qual estão inseridas, as pessoas escolhem do sistema linguístico as estruturas 

que lhes parecem mais eficientes para construir suas representações. Dessa 

forma, passemos à análise das manchetes e fiquemos atentos às formas como 

é feita a representação das pessoas trans vítimas de violência.  

A primeira manchete que apresentaremos foi retirada do portal “Diario de 

Pernambuco”, na sua versão on-line, no dia 12 de agosto de 2018: 
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Ao analisarmos a manchete da notícia veiculada pelo DP, percebemos 

que ela é sintaticamente estruturada na voz ativa “Polícia investiga assassinato 

de um travesti no centro do Cabo”. Essa construção coloca em evidência as 

ações da polícia, ou seja, a polícia ocupa a posição de maior realce, enquanto 

a vítima do crime é anulada. É importante destacar que a estrutura na voz 

ativa, além de inserir a polícia no lugar de agente dessas ações, é utilizada 

com uma intenção tácita de apagar ou ofuscar a vítima.  

Na manchete, o artigo indefinido um apresenta desinência de gênero 

masculino para se referir a “travesti”, mostrando desrespeito com a identidade 

de gênero da vítima. Além disso, ao empregar o artigo um, o substantivo 

apresenta um caráter mais genérico e indefinido. Dessa forma, os artigos 

indefinidos generalizam os substantivos que modificam. Logo, além da 

violência física sofrida pela vítima, há a violência linguística/moral na 

construção da manchete por não mostrar respeito pela identidade de gênero. 

Então, ao escolher o artigo masculino para se referir à vítima, o jornal revela a 

intenção de afirmar que aquela identidade pode ser deslegitimada, fazendo 

questão de deixar bem nítido o teor masculinizador em corpos visivelmente 

femininos. Assim, além de morta, ela tem sua identidade de gênero contestada 

pela mídia. 

Portanto, podemos dizer que o autor da reportagem reproduz discursos 

baseados em doutrinas de religiões que partem do pressuposto de que as 

identidades devem se basear no sexo biológico numa lógica reprodutiva, em 

que já se identifica ou denomina uma pessoa no momento do nascimento do 

corpo, ou até antes.  
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Nesta seara, é importante ressaltar que em um país com altíssimo grau 

de violência contra a população trans, o DP, ao fazer essas escolhas 

linguísticas para noticiar o crime, baseado no discurso da lógica binária de 

identidade a partir do sexo biológico, acaba deslegitimando as pessoas trans, 

que tanto lutam para terem suas identidades respeitadas e reconhecidas. 

O respeito à diversidade e o direito à livre expressão da sexualidade são 

princípios básicos dos direitos humanos. No entanto, a população trans precisa 

brigar pelo reconhecimento da própria humanidade e pelo direito à identidade e 

à vida. Como vimos, na manchete do DP, o artigo masculino foi utilizado para 

deslegitimar a identidade social da vítima e fomentar a discriminação e 

violências simbólicas aos transgressores dessa ordem patriarcal 

heteronormativa vigente.  

De acordo com a ANTRA, no ano de 2016, apenas 22% das matérias 

sobre os assassinatos de pessoas trans respeitaram a identidade de gênero 

das vítimas. Já em 2017 este total aumentou para 68%. E em 2018, dos casos 

notificados e que trouxeram o nome das vítimas, 63% respeitaram a identidade 

de gênero das pessoas trans. Ou seja, é um assassinato duplicado, pois além 

de tirarem a vida, matam novamente quando não respeitam a forma e 

aparência que aquela pessoa construiu durante toda a sua vida. 

Outro aspecto importante a ser mencionado é que, como consta no título 

da matéria, não há registro do suspeito do crime, assim como na maioria dos 

casos envolvendo a comunidade LGBTQI+. As pesquisadoras Bruna 

Benevides e Sayonara Nogueira descobriram que, de todos os casos 

noticiados na mídia em 2018, apenas 15 (9%) tiveram suspeitos presos. 

Após a análise da notícia publicada pelo DP, percebemos que o 

posicionamento do jornal demonstra desrespeito à comunidade e à identidade 

das pessoas trans, além da não preocupação em conscientizar os leitores 

acerca da grande incidência de casos violentos e desrespeito com a dignidade 

humana. O percurso trilhado pelas pessoas transgêneros tem sido cada dia 

mais perpassado pela violência. Dessa forma, faz-se necessária uma 

intervenção, por parte da imprensa, a fim de alertar sobre crimes motivados por 

ódio, ataques violentos e tortura, e a mídia, como um veículo formador de 

opinião e propagador de ideologias, nesse caso o DP, evidenciou um 
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posicionamento irresponsável diante de uma temática tão relevante para 

transformação social.  

Em seguida, apresentaremos outro título de notícia sobre caso de 

violência contra uma pessoa trans, desta vez do portal G1, publicada no dia 04 

de dezembro de 2019, diretamente do site: www.g1.com.br: 

A manchete se inicia tratando de forma respeitosa a identidade de 

gênero da vítima ao utilizar o adjetivo feminino espancada para referir-se à 

travesti. Todavia, em seguida, o jornal emprega equivocadamente o termo 

homofobia, tendo em vista que o termo correto para se referir a crimes, 

preconceito e/ou discriminação em função da identidade de gênero de pessoas 

transexuais ou travestis é transfobia. Por isso, vale salientar que ser 

transgênero é uma forma de identidade de gênero, ou seja, a maneira como 

uma pessoa se identifica com gênero, enquanto ser homossexual está 

relacionado à orientação sexual, ou seja, como cada pessoa orienta seu afeto e 

seu desejo: se para homens, para mulheres ou para os dois.  

A dificuldade da mídia em apresentar o termo correto para se referir ao 

crime, seja por desconhecimento ou falta de interesse, acaba dificultando o 

levantamento dos casos violentos e das mortes de travestis e de mulheres 

transexuais. Por isso, ao utilizar o termo ‘homofobia’, o jornal demostra uma 

espécie de não reconhecimento dessas identidades e da violência e 

preconceito que as atinge em função de serem travestis e transexuais.  

É de suma importância ressaltar que não existe um órgão oficial que 

faça a coleta de dados dos crimes cometidos contra essa população. Os dados 

e levantamentos são realizados por Instituições da Sociedade Civil, de maneira 
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voluntária, a partir de pesquisa dos casos em matérias de jornais e mídias 

vinculadas na internet. Essas instituições visam denunciar, visibilizar, alertar e 

mostrar que há uma população que está sendo assassinada por uma violência 

específica e que é necessário ter políticas especificas para combater esta 

violência. Portanto, é fundamental que a mídia apresente de maneira 

responsável e respeitosa esses casos de violência contra essa população, pois 

se os casos e as vítimas forem apresentados de forma errônea como ‘homem’/ 

‘homossexual’ ou ‘homofobia’, os crimes não serão notificados. 

Dessa forma, considerando que orientação sexual é diferente de 

identidade de gênero, a mídia precisa ir além dos estereótipos para dispor 

dignidade e respeito à identidade das pessoas transexuais e travestis. Essas 

não são escolhas fortuitas, mas de força ideológica. Segundo Fairclough (2001, 

p. 112), “formas das palavras podem ter forças que parecem altamente

improváveis se as considerarmos fora do contexto”. 

Outro aspecto a ser mencionado é a faixa etária da vítima, considerada 

adolescente, que mostra como essa população vive em situação de 

vulnerabilidade desde cedo. Segundo a CIDH (2015), muitas manifestações de 

violência contra essas pessoas se sustentam no desejo do perpetrador de 

castigar certas identidades de gênero, expressões e corpos que diferem de 

normas e papéis de gênero tradicionais, ou que infringem o binarismo. De 

acordo com a Comissão, a maioria das mulheres trans está imersas num ciclo 

de violência, discriminação e criminalização que perdura durante toda sua vida 

desde muito cedo, provocando exclusão e violência em qualquer instituição 

social na qual estejam inseridas. 

Sabemos que todo discurso se desenvolve dentro de uma matriz sócio- 

histórica que ritualiza nossas ações cotidianas, logo, cada escolha léxico-

gramatical feita pela mídia para retratar os casos de violências e assassinatos 

de pessoas trans não é aleatória. Os sujeitos trans vivenciam o 

aprofundamento da sua marginalização causado por instituições religiosas, 

educacionais, legais, médicas, culturais e midiáticas, que naturalizam desde a 

negativa de acesso a espaços e serviços básicos, até violências físicas e 

sexuais (MEIER; LABUSKI, 2013).  
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PRODUZINDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Pessoas trans são constantemente expostas e violadas, sendo mortas e 

desamparadas, pelo simples fato de existirem. Como se isso não bastasse, os 

veículos jornalísticos ainda contribuem para invisibilizar a identidade dessas 

pessoas, reforçando estereótipos que podem ser responsáveis pela 

manutenção e formação de preconceitos. Por isso, torna-se imprescindível 

ampliar as possibilidades de abordagens dessas temáticas para pensarmos em 

estratégias e ações para um enfrentamento eficaz, não apenas 

institucionalmente, mas estruturalmente.  

Sendo assim, é importante observarmos como as questões de 

identidade de gênero são tratadas nos veículos jornalísticos, trazendo o valor 

potencial da linguagem na manutenção, produção e transformação das 

representações, através das escolhas linguístico-discursivas e dos 

investimentos nas construções de significações e nas nomeações utilizadas 

para se referir às pessoas trans, pois nos permite contestar os processos 

sociais que se utilizam das diferenças como marcadores de hierarquia e 

opressão. 

Obviamente, temos consciência de que as análises feitas são uma 

pequena amostra e não traduzem/apresentam todas as complexidades 

envolvidas nessa temática, todavia, nos ajudam a desmitificar preconceitos e 

possibilitar uma vida com menos discriminações a todas as pessoas 

dissidentes da normativa de gênero, especialmente as trans, por isso não 

podemos e nem devemos ignorar essa discussão. 

Sabemos que desconstruir as noções engessadas acerca das 

identidades de gênero e sexualidade ainda é um processo árduo, mas ao 

problematizar os corpos trans, estamos abrindo brechas para a construção de 

outras formas de pensar, discutir e abordar esses corpos, tornando visível e 

perceptível a existência de múltiplos corpos, múltiplos sujeitos, múltiplas formas 

de ser e de estar no mundo. 

Afinal, como destaca Lanz (2014), não há corpos errados, mas sim, 

sociedades que veem identidades como erradas. Desse modo, são essas 

sociedades que precisam ser modificadas ou erradicadas, e não os corpos. 

Logo, precisamos (e devemos) romper com certos conceitos preestabelecidos 
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que nada têm de naturais, a fim de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais equânime, para que todos os sujeitos, com suas diferenças, 

tenham direito de ser e de pertencer ao mundo. 
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CAPÍTULO 7
NAÇÃO PENETRADA: 
A CONSTRUÇÃO DA 
NACIONALIDADE 
VIRIL NA LITERATURA

Artur Vitor
de Araújo
Santana*

RESUMO: Neste trabalho, a partir do livro Fidalgos e Vaqueiros (1989), do 
ensaísta baiano Eurico Alves Boaventura, analiso a construção da 
masculinidade viril na formação do Brasil, mais especificamente a partir da 
figura do vaqueiro. Além do debate sobre nacionalidade, reflito sobre a 
construção das identidades latino-americanas e os objetivos de escolher o 
vaqueano como o fundador das gentes brasileiras. 

Palavras-chave: História. Literatura. Boaventura. Masculinidade. Nação.
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EURICO ENSAÍSTA: A ESCRITA DE FIDALGOS E VAQUEIROS (1989) 

O Brasil nasceu dos aboios, da interiorização do país através do 

vaqueiro. Essa é a tese principal do livro Fidalgos e Vaqueiros24, de autoria de 

Eurico Alves Boaventura25, que toma o fidalgo do pastoreio, que também 

exerce o ofício vaqueano, como protagonista da história brasileira. Em uma 

proposta um pouco ousada, eu diria, o ensaísta baiano rompe com uma 

narrativa nacional centralizada no eixo sul-sudeste do país, escrevendo um 

passado histórico para a nação centralizada no sertão, mais especificamente 

no interior da Bahia, comumente marginalizado à condição de uma leitura 

regional do território brasílico, ao lado dos estados do eixo norte-nordeste. 

O projeto político de Brasil, adotado por Eurico Alves, vai ao encontro de 

duas grandes referências nacionais, ou seja, o bandeirante paulista e a casa 

grande do engenho. Boaventura discorda que as bandeiras no interior do 

estado de São Paulo tiveram uma função pioneira na descoberta do sertão, 

atribuindo a povoação do interior do país ao rastro do gado, conduzido pelo 

homem e seu cavalo, que formavam quase um único ser, que diferente dos 

senhores das fazendas de cana-de-açúcar, eram sujeitos fortes, viris, 

corajosos, que trabalhavam lado a lado com seus empregados, por acreditar 

que a virtude humana estaria no trabalho, possuindo uma discordância 

profunda com Gilberto Freyre e sua narrativa da nação. 

Para melhor entender os posicionamentos do magistrado baiano, 

apresentados em sua obra de maior fôlego, é necessário tomar seu lugar de 

enunciação como um ponto de partida para sua narrativa. No interior da Bahia, 

em uma fazenda na região de São José das Itapororocas, atual distrito de 

Maria Quitéria, em Feira de Santana, nasce o filho de Gonçalo Alves 

24 O livro é escrito em formato de ensaio pelo autor, publicado em 1989, que conta com 421 
páginas, contando as centenas de notas que possuem no final de cada capítulo. No final da 
obra, ainda encontramos os anexos, com inventários, notas de atas e fotografias, que foram 
utilizados no decorrer da obra, ou apenas ilustram a opulência que viviam as famílias 
abastadas do sertão baiano. 
25 No decorrer do artigo, irei tratar o escritor pelos nomes de Eurico Alves, Boaventura ou por 
seu nome completo. O poeta assinava suas poesias apenas com o primeiro sobrenome, Alves, 
por esse motivo, é muito comum encontrar trabalhos no campo das letras que o cita pelo 
referido nome, Eurico Alves, sendo a mesma nomenclatura grafada nos jornais da época, 
quando tematizam o ensaísta feirense. Pessoalmente, prefiro chamar o magistrado pelo seu 
último sobrenome, Boaventura, como manda as normas de citação científica, pois a obra que 
analiso é assinada com o nome completo do autor. 
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Boaventura, em 1909, que foi chamado de Eurico. O garoto, o qual passou os 

primeiros anos de sua infância entre a fazenda da família e a Princesa do 

Sertão26, cresce no seio de uma aristocracia rural, proprietária de fazendas de 

criação de gado, com um passado escravista, como afirma o próprio autor no 

ensaio analisado, ao destacar a angústia que sentia ao se deparar diariamente 

com o tronco onde eram presos os escravos no fundo da casa. 

Filho de importante comerciante feirense, Eurico se muda para Salvador 

aos 14 anos, provavelmente para estudar, onde, posteriormente, ingressa na 

Faculdade de Direito, formando-se em 1937. Na capital baiana, teria entrado 

em contato com a poesia moderna, principalmente através de “Emile 

Verhaeren, Walt Whiltman, Mário de Andrade e Ronald de Carvalho” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 342). Influenciado pela Semana de Arte Moderna de 1922, 

começa a escrever poesias, sendo convidado a participar, por volta de 1928, 

da revista Arco & Flexa: Mensário de cultura moderna, que lançou cinco 

números e inseriu a escrita baiana no cenário literário moderno nacional. 

Eurico Alves compôs a revista de 1928 a 1929 (quando se extinguiu), 

onde publicou diversos textos denunciando o progresso urbanista e o 

esquecimento cultural e arquitetônico de sua cidade natal, sendo sua obra 

ensaísta, um fruto dessas suas inquietações. A tênue linha de divisão entre os 

ideais modernistas e as concepções do tradicionalismo literário baiano estão 

presentes nas obras euriquianas.  

Divido à escrita de Boaventura em duas fases: 1) fase da efervescência 

moderna (quando ainda mora em Salvador, entra em contato com o 

modernismo, lendo a modernização de forma positivada, pois iria colocar a 

Bahia no hall da produção intelectual brasileira); 2) fase arquivista (após 

perceber a via dupla que a modernidade atuava, implantando novos costumes 

e consecutivamente apagando a cultura sertaneja, da infância de Eurico Alves, 

o poeta decide falar de si e dos seus, adotando uma preocupação em arquivar

a cultura sertaneja ameaçada pela luz do progresso). 

Em seus trabalhos, Valter Soares (2009) e Clóvis Oliveira (2016), 

também observam uma narrativa em trânsito na produção escriturária de 

Eurico Alves. O primeiro, no livro Cartografia da Saudade, afirma que 

26 Nome atribuído à cidade de Feira de Santana. 
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Boaventura, ao entrar em contato com o modernismo soteropolitano, tem uma 

espécie de “deslumbramento”, como denomina o autor, escrevendo vários 

poemas com teor eufórico, diante das mudanças que presencia na cidade. Ao 

se deparar com as mudanças nos hábitos feirenses, ocasionados pela 

modernidade anteriormente idolatrada, o poeta baiano torna-se um “cantor 

idílico daquela paisagem” (SOARES, 2009, p. 21) que rapidamente se vê 

alterada.  

Da mesma forma, Oliveira  (2016) observa que o estranhamento de 

Eurico com sua urbe natal não se dava apenas por uma questão 

física/estrutural da cidade. Existia um apagamento da própria cultura sertaneja, 

a partir da linguagem, havendo a necessidade de reconstruir o possível diante 

do eminente desaparecimento do cotidiano rural da infância do poeta. 

Após a formação no curso de Direito, Eurico Alves seguiu a carreira de 

magistrado, tornando-se juiz no interior da Bahia. Não exerceu a poesia como 

profissão27, mas continuou escrevendo, tornando-se um pesquisador, tendo 

acesso às fontes documentais que eram encontradas nas cidades que atuava 

profissionalmente, e um leitor voraz28 de trabalhos que tematizam o sertão, nas 

mais variadas áreas de conhecimento humano, “história, sociologia, 

antropologia, filosofia, memórias, biologia, literatura” (SOARES, 2009, p. 22), o 

que foi fundamental para a escrita do ensaio Fidalgos e Vaqueiros, que beiram 

um relato autobiográfico, diante do objetivo de arquivar uma memória muito 

particular sobre as fazendas de criar gado, da região de Feira de Santana, a 

partir da varanda da casa grande. 

O livro Fidalgos e Vaqueiros foi escrito em um período de maturidade do 

autor, quando este transitava entre Salvador e sua casa de veraneio na 

fazenda em São José das Itapororocas. Clóvis Oliveira (2016) afirma que o 

livro foi gerado entre as décadas de 1940 e 1950, iniciando a escrita do ensaio 

em 1952, com 43 anos, finalizando-o em 1963, aos 54 anos, sendo escrito, 

revisto, acréscimos e rasuras durante cerca de onze anos. Eurico Alves 

27 Não seguir a vida intelectual, como escritor na capital baiana, foi para Eurico Boaventura um 
grande descontentamento, como pontua Oliveira (2016). 
28 No livro analisado ele cita, ao todo, 335 autores diferentes e cerca de 574 produções 
escritas, sejam matérias de jornais, romances, teses científicas ou poesias, em português, 
inglês, espanhol e francês, o que revela o nível de erudição do escritor, que passou cerca de 
uma década acumulando leituras para iniciar a escrita dos onze capítulos que compõe a obra, 
totalizando uma média de 85 livros por capítulo. 
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Boaventura faleceu em 1974, com seus 65 anos, seus manuscritos foram 

publicados em formato de livro apenas post-mortem, em 1989, com o auxílio da 

filha do poeta, Maria Eugênia. Em 1971, é publicada no jornal A Tarde, uma 

crítica jornalística de Wilson Lins, sobre o texto de Eurico Alves, que na 

publicação pelo Centro Editorial Didático da Bahia, torna-se o prefácio da obra. 

Fidalgos e Vaqueiros foi escrito como um ensaio, dialogando com 

naturalistas, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, 

apresentando um discurso marcadamente objetivo, que pleiteia uma narrativa 

científica, mas que não se distancia das suavidades da poesia. A escolha de 

Boaventura tinha como principal motivo ganhar um caráter de verdade, uma 

produção intelectual que fosse vista no meio acadêmico como resultado de um 

rigor científico, e não apenas como um trabalho fruto das saudades do poeta. 

São variados os temas que abordam Eurico Alves no vasto ensaio que 

debate questões sobre economia, política, festividades, sociabilidades, 

religiosidade, raça e crenças gerais com início no século XVI, descrevendo 

como ocorreu a povoação do sertão e a importância do vaqueiro no processo 

de conhecimento do território interiorano até o século XX, quando pontua o 

eminente fim da “civilização do couro”. Como afirma Boaventura, isso 

modificaria o modo como os sujeitos lidam com o trabalho, atingindo 

diretamente as formas como se passavam os saberes locais para as novas 

gerações, perpassadas pelo labor diário. 

A “destruição do curral mítico”, como pondera Oliveira (2016, p. 383), 

colocaria um fim na produção das masculinidades viris que caracterizariam o 

homem sertanejo, que se daria através da coragem, força e regado à cachaça, 

sendo a pega do gado no comum29, uma forma de se produzir machos, 

intrínsecos a manutenção da ordem social rural/interiorana.   

A paisagem-sertão euriquiana não pode ser pensada com delimitações 

territoriais demarcadas em mapas, é uma forma de pensar o espaço por meio 

da subjetividade do escritor, que o mapeia a partir de sua sensibilidade. Entre a 

memória e o esquecimento, a resposta e o silenciamento, o masculino e o 

desviril, a saudade e o choro, a poesia e o ensaio, escreve Eurico Alves, o 

29 Expressão sertaneja referente à busca do gado na caatinga fechada, sem a divisão de 
cercas. Comum é uma referência à divisão comunitária da terra. Mas, mesmo sem a presença 
materializada dos limites da extensão das fazendas, elas possuíam donos. 
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trabalho que acima de tudo fala de si, diante do anseio de cientificidade, o 

verniz da veracidade que almeja impor, o trabalho permanece como um escrito 

localizado temporalmente, mas atemporal para quem o ler. Apesar da escrita 

mais séria, o trabalho protagonizado pelo vaqueiro, pensa uma nova forma de 

se narrar os espaços, galgando lugares entre o mundo das letras e o campo da 

ciência, na busca por impor um passado lido como regional, como a verdadeira 

história do Brasil. 

NAÇÃO (IM)PENETRADA: A LÍNGUA NA CONSTRUÇÃO DA 

NACIONALIDADE 

Entre as mais variadas características que marcam os sujeitos, a língua 

se sobressai, já que é a partir da linguagem que se torna possível a construção 

dos signos, assim como o próprio indivíduo, que necessita metaforizar sua 

própria existência para se ler no mundo. Dessa forma, a narrativa de Eurico 

Alves Boaventura apresenta uma imagem particular de nação, pautada nos 

dizeres de uma Bahia sertaneja e centrada no aboio do vaqueiro (viril). 

No debate sobre a construção do conceito de nação, autores como 

Benedict Anderson (1989), Perrone-Moisés (2007), Kothe (2000) e Hall (2015) 

defendem a importância da língua na feitura da identidade nacional e da 

“comunidade imaginada” (ANDERSON, 1989, p. 48). A escolha de uma língua 

em detrimento de outras também faladas no território tomado como parte de 

uma determinada nação definiu o que Anderson chamou de “línguas-de-poder” 

(ANDERSON, 1989, p. 54), pois passaram a ser utilizadas como oficiais, 

difundidas pela imprensa e consequentemente faladas por mais pessoas. A 

linguagem, principalmente escrita, particularizou os estados modernos, que 

ganharam contornos próprios pelos sentidos que lhe foram atribuídos a partir 

de formas de falar e ler específicas, que as distinguiam entre si e também as 

isolavam, no sentido que reduzia o número de sujeitos que se apropriava em 

uma determinada língua, restringindo, geralmente, ao domínio da comunidade 

que o falante compartilhava. 

Para Hall (2015), a consolidação de uma única língua vernácula, 

contribuiu para a formação da cultura nacional, já que ao estabelecer uma 

forma homogênea e “dominante de comunicação” (HALL, 2015, p. 30), pelas 
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“instituições culturais nacionais, como, por exemplo, um sistema educacional 

nacional” (HALL, 2015, p. 30), possibilitou criar padrões recorrentes de culturas 

que foram apropriadas para a construção da identidade nacional. A língua, 

portanto, se torna símbolo e representação da nação. 

No campo da literatura, a língua ocupa lugar central na produção da 

cultura nacional. Para Kothe (2000), no caso brasileiro, o cânone na literatura 

“expressa na língua do conquistador e comprometida com a sua perspectiva, 

oscila entre dependência e emancipação” (KOTHE, 2000, pp. 26-27). A nossa 

produção literária é escrita em português, sendo a mesma língua que falamos. 

A imposição da linguagem é uma marca do processo de colonização que, 

mesmo após a independência, permaneceu indissociavelmente ligado ao ser 

brasileiro, tornando-se um signo que produz significados de dependência com 

a ex-metrópole, por ser uma característica colonizada introjetada em nossa 

cultura. No entanto, ao mesmo tempo também pode ser lida como símbolo de 

emancipação, por atribuirmos outros sentidos à língua do português brasileiro, 

que cooptou dialetos e sotaques populares na aclimatação linguística.  

Entre as dificuldades das ex-colônias latino-americanas construírem uma 

identidade particular, após séculos de colonização europeia, a língua se 

construiu como uma dessas barreiras, quando a nossa própria literatura, como 

afirma Perrone-Moisés, “já nasceram em velhas línguas, em que já existia uma 

tradição literária” (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 42). Às vezes, com uma 

aparente “defasagem” ou “atraso” em comparação com as “línguas-mães” 

(PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 43), as línguas latino-americanas se formaram 

entre a dualidade de manutenção de características arcaicas da língua e da 

atribuição de novos sentidos e práticas “revitalizantes” (PERRONE-MOISÉS, 

2007, p. 43). 

Para Benedict Anderson (1989), a nação é imaginada, soberana e plural, 

uma comunidade imaginada que possui fronteiras inventadas e que atua 

diretamente no pertencimento dos sujeitos ao espaço que vive. Anderson 

afirma: “a nação é imaginada como limitada, porque até mesmo a maior delas, 

que abarca talvez um bilhão de seres humanos, possui fronteiras finitas, ainda 

que elásticas, para além das quais encontram-se outras nações” (ANDERSON, 

1989, p. 15). A nação tornou-se uma invenção moldada por muitas mãos, ou 
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como sugere Benedict Anderson, “uma invenção que era impossível patentear” 

(ANDERSON, 1989, p. 77). 

Para o sociólogo Stuart Hall (2015), a nação é um signo que possibilita a 

construção de vários significados, tendo a cultura como lócus central de 

produção de sentidos, além dos cidadãos como partícipes do processo de 

fundação da concepção da comunidade nacional, que se apropria da cultura 

popular para construir uma noção de pertencimento do povo com a 

“comunidade simbólica” que imaginativamente faz parte. Para isso, são 

tomadas memórias comuns com um objetivo de conectar as identidades a 

partir de um passado e do presente. 

Para construção da identidade nacional, a partir de Stuart Hall (2015), 

são necessários alguns elementos como uma narrativa coesa de nação, que 

leve em consideração as origens do país, assim como um mito fundador, que 

evidencie uma tradição para a “comunidade simbólica”, que garanta uma 

permanência cultural, a partir de um povo original ou puro (HALL, 2015). Essas 

características possibilitariam organizar concepções de pátrias em uma 

identidade coesa, que torne possível uma identificação coletiva. 

No campo dos estudos da linguagem, Flávio Kothe (2000) e Leyla 

Perrone-Moisés (2007) também buscaram definir o que seria nação. O primeiro 

afirma que o cânone da literatura nacional tem como principal objetivo “dominar 

um território” e expressar essa “dominação” (KOTHE, 2000, p. 18). A escolha 

das obras que serão auratizadas e representarão a nação é perpassada pelos 

significados que serão atribuídos ao Estado, dessa forma, o cânone literário 

não se trata dos melhores livros escritos, mas quais imagens de país serão 

possíveis ser dada aos leitores/cidadãos. Esse debate torna-se importante, 

pois me leva a questionar: Por que o livro “Fidalgos e Vaqueiros” não foi 

canonizado como uma importante obra nacional, tendo em vista a preocupação 

do autor com a construção de uma imagem de Brasil? 

Perrone-Moisés (2007) afirma que a nação é construída por “grandes 

narrativas” (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 14), que sofrem intervenções 

políticas do que deve ser mantido e excluído na imagem de país. No caso dos 

países latino-americanos, houve uma “transculturação” (PERRONE-MOISÉS, 

2007, p. 23) diante do processo de colonização imposto pela Espanha e por 

Portugal, construindo uma cultura baseada em suas metrópoles, mas com 
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características originais e significados que caracterizassem a terra, ou ainda, 

qualificações da paisagem que aclimatasse a narrativa (PERRONE-MOISÉS, 

2007).  

O processo de dominação na construção da nação também é pontuado 

por Anibal Quijano (2005), que pontua o fato de “toda sociedade é uma 

estrutura de poder” (QUIJANO, 2005, p. 130), que determina como as relações 

de um determinado grupo se dão. No caso da América Latina, em especial 

países mais miscigenados, como o Brasil, a centralidade de mando se encontra 

com um reduzido grupo de indivíduos, racialmente brancos, que configuram as 

divisões de trabalho e atuam diretamente sobre a subjetividade dos sujeitos, 

penetrando-os pela linguagem. 

As novas identidades, resultantes do processo de colonização das 

Américas, segundo Quijano (2005), estariam relacionadas intimamente com 

uma leitura racial e a organização do trabalho que surgem a partir do 

estabelecimento do eu (europeu/dominador) com o outro (racialmente 

inferior/dominado). Impondo uma identidade nacional europeizante e 

homogenizadora, aliada às tentativas de apagamento das resistências culturais 

dos povos originários, tendo o exemplo (inalcançável) das práticas culturais dos 

colonizadores. 

A realização dessa breve discussão sobre a compreensão da nação é 

necessária para perceber como a noção de nacionalidade é uma produção 

imagética carregada de significados (políticos, culturais, sociais, etc.) e 

construtora de sentidos, perpassada pela língua, etnia, religião, território, entre 

outras características. Partindo dessa premissa, é possível questionar os 

objetivos de Eurico Alves Boaventura em construir uma imagem de Brasil 

centrada na figura do vaqueiro, tendo como cenário da sua narrativa de nação, 

o interior brasileiro, em especial, o sertão baiano.

O BRASIL-VAQUEIRO: A CONSTRUÇÃO DA VIRILIDADE EM EURICO 

ALVES BOAVENTURA 

No processo de escrita de Fidalgos e Vaqueiros (1989), que ultrapassou 

uma década de produção e correções, a paisagem nacional ganha destaque na 

narrativa euriquiana, que toma o vaqueiro como protagonista no processo de 
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interiorização da nação, tornando-se personagem central na construção do 

Brasil. Para o poeta feirense, o vaqueano seminalmente haveria construído a 

paisagem, como se antes da intervenção humana, a paisagem do pastoreio 

fosse apenas páginas em branco, retomando os significantes da mata como 

espaço virgem ou intocado, que necessitasse do vigor viril e penetrativo do 

sertanejo para a gestação de uma sociedade interiorana. 

A paisagem brasileira em Eurico Alves torna-se um agente passivo, 

diante da habilidade exploratória do vaqueiro que retira o sertão do limbo onde 

se encontrava, produzindo com suas próprias mãos a civilização brasileira. As 

escolhas narrativas de Boaventura estão intimamente ligadas à tese que se 

propõe defender, que toma os sertões do norte como espaços centrais na 

produção da nação, indo ao encontro de trabalhos científicos que atribuiam 

esse protagonismo aos bandeirantes paulistas ou aos grandes senhores de 

terras do litoral ou do recôncavo baiano, através das fazendas de cultivo do 

açúcar.  

Para Eurico Alves, “todo o sertão se viu movimentado pela civilização 

pastoril” (BOAVENTURA, 1989, p. 16), que através do “toque das boiadas”, 

nasceu a “vida da pátria” (BOAVENTURA, 1989, p. 15). Essas são umas das 

primeiras frases da obra, nelas já elucidam o caráter subalterno que o espaço é 

atribuído no enredo, que sempre aparece como resultado de uma ação 

humana. O sertão não se movimentou, ele “se viu movimentado”, assumiu o 

lugar de sujeito paciente diante de uma ordem que lhe foi dada, personificada 

pelo vaqueiro, que para o poeta, seria a figura central do desenvolvimento da 

civilização do pastoreio. 

O sertão teria sido desbravado pelo mestiço. Apenas o indivíduo filho do 

ventre indígena com o pai branco/português seria capaz de ter tal bravura. O 

homem branco, que teria estabelecido sua civilização no litoral, não havia sido 

capacitado a interiorizar a nação, apenas com o nascimento dos primeiros 

mestiços, segundo Boaventura, tornou-se possível a aventura. 

O homem do litoral teve a ajuda enorme do que penetrou a 
curva do Recôncavo, que se delineava no fundo da imensa 
Baía de Todos os Santos. E se abriu o sertão aos olhos dos do 
litoral. Os mais audazes esqueceram a saudade, trocando-a 
pela alegria viril de criar um mundo novo. Isto, quando nasceu 
o mestiço. E abraçaram a terra desconhecida num conúbio de
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aventura. E veio o Brasil propriamente nascer do seu gesto de 
coragem, quando saíram a tocar os rebanhos em procura do 
desconhecido, que os horizontes lhes ocultavam. Só o mestiço, 
com o tratado de paz que o sexo ditou, pôde desvendar o 
sertão. (BOAVENTURA, 1989, p. 44). 

A “alegria viril” que tomou o homem, diante da possibilidade de “criar um 

novo mundo”, desvirginar a terra, apenas reforça o que já havia sido dito, da 

centralidade do homem viril na produção do espaço, que diante de seu “gesto 

de coragem”, partiram em direção ao “desconhecido”, tangendo sua boiada na 

busca por melhores pastagens para os rebanhos expulsos pela expansão do 

cultivo do açúcar. A caracterização viril do sertanejo é essencialmente 

retomada, devido a uma leitura da paisagem do sertão ainda como agressiva, 

que necessitaria de homens aclimatados para “desvendar” o espaço, coragem 

que só teriam os filhos da terra, que já nasceriam adaptados à paisagem 

nacional.  

O vaqueiro viril euriquiano, desbravador dos longes, devora os espaços 

com uma espécie de fetiche em dominar um corpo personificado na paisagem, 

um corpo que irá produzir os autênticos brasileiros, sujeitos que possuem sua 

subjetividade penetrada pela superioridade, principalmente racial, de suas crias 

mestiças30. 

Como observou Quijano  (2005), o corpo que não possui a pureza racial 

que foi atribuída a si mesmo pelo europeu, é lido como um corpo mais próximo 

da natureza, ou de um estado natural, o que justificaria a dominação e a 

exploração dos corpos dos povos originários e negros, que se tornam mão-de-

obra compulsória no processo de edificação da América Latina (e 

consecutivamente, da Europa).31 

30 Para Boaventura, o homem sertanejo seria fruto da relação sexual (aparentemente 
consensual) entre o português e as indígenas, com a reduzida presença de sangue negro. Na 
leitura euriquiana, “das mãos do mestiço surgia a figura da Pátria” (BOAVENTURA, 1989, p. 
44), que através da “penetração da terra sertaneja” (BOAVENTURA, 1989, p. 45) teceu a 
“unidade nacional” (BOAVENTURA, 1989, p. 45), “despertou o sertão ao rumor das boiadas”. 
(BOAVENTURA, 1989, p. 45). 
31 Segundo Quijano (2005), os brancos construíram uma pirâmide com algumas raças, que 
hierarquizaria as que estavam mais próximas do estado de natureza, em detrimento da 
civilização europeia, estando os negros e indígenas na base da pirâmide social civilizatória, 
leitura que só irá sofrer uma significativa mudança com a Segunda Guerra Mundial (QUIJANO, 
2005, p. 129). 
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A dominação aconteceria, segundo Quijano (2005), de três formas: 1) 

Expropriação, retirar a posse dos colonos sobre algo ou alguma coisa que era 

de interesse do centro; 2) Repreensão, controle da cultura do colonizado e de 

suas formas de condução e manutenção de conhecimento; 3) Reprodução, a 

imposição dos costumes e da cultura do colonizador como forma de 

apaziguamento e apagamento da cultura tradicional/nativa.  

No caso do ensaio de Eurico Alves, podemos acrescentar que a 

reprodução de um ideal de masculinidade viril, presente no sertão, silencia a 

presença do feminino na construção do Brasil, que está no decorrer de todo 

livro sobre o controle masculino, tecendo a narrativa a partir da dualidade entre 

o homem viril X homem desviril.

A penetração da terra em repouso/dormindo retoma o caráter 

passivo/feminino atribuído ao espaço, que diante dos “horizontes vazios e 

silenciosos” atribui ao vaqueiro à capacidade quase divina de produção do 

espaço, ejaculando vida no sertão tomado como despovoado. A imagem idílica 

da paisagem sertaneja como extensa, vazia, de grandes proporções atravessa 

a obra literária analisada, como se fosse um consenso ou uma escolha 

narrativa para demonstrar o tamanho do território desconhecido pelos próprios 

administradores da nação. 

Após a penetração do sertão pelas boiadas, Boaventura toma o espaço 

como propício à multiplicação da vida humana. A fertilidade do solo aparece 

em Fidalgos e Vaqueiros, acentuada principalmente pelas leituras 

psicanalíticas que o poeta baiano tem acesso, como é possivel afirmar a partir 

da consulta dos livros presentes na bibliografia que consta no final do livro. O 

meio físico despertaria a sexualidade das pessoas que habitavam a região 

interiorana, como é perceptível na citação a seguir: “Às caladas da noite vazia 

da caatinga excitadora. Era livre o sexo, uivando nas cópulas sem censura no 

campo à-toa” (BOAVENTURA, 1989, p. 80). A paisagem é sexualizada. Ela 

não possui um caráter maternal, mas ela se torna um cenário que possibilita o 

coito humano. A metáfora da natureza como uma mãe se esvai, sendo tomada 

como um espaço fetichista, onde as todas as liberdades poderiam ser tomadas 

no momento da cópula, distante do olhar de controle da igreja católica. 

A terra perde sua virgindade com o homem do pastoreio, que “riscava no 

corpo da virgem terra” as estradas, até lhe rouper o hímem, deixando o vestígio 
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dos “pontos claros do seu sangue”, embranquecendo a população interiorana. 

Qual seria o objetivo de descrever a paisagem como exótica, sedutora e 

virgem, por Boaventura? Provavelmente para reforçar o caráter viril do 

indivíduo que a povoa e de seus filhos, os brasileiros. 

A natureza foi humanizada pelos aboios vaqueanos que transformaram 

a “paisagem áspera e bruta” (BOAVENTURA, 1989, p. 132) em uma “paisagem 

nova” (BOAVENTURA, 1989, p. 132) com características brasileiras, ação que 

é assemelhada pelo ensaísta como um exercício quase divino. Dessa forma, “a 

paisagem sertaneja, repita-se, foi o pastor quem a fez. Foi o pastor um 

plagiador de DEUS” (BOAVENTURA, 1989, p. 132). Após a criação do mundo, 

quando o Deus cristão entra em repouso, o homem assume a função de 

fundador. A metáfora cristã possibilita uma interpretação do vaqueiro não 

apenas como um sujeito fundante, mas como um emissário divino, que através 

de suas mãos continua o sublime trabalho celestial. 

Brilhante o sacrifício, pela flagelação sofrida ao acomodar no 
sertão a civilização, que traziam de longe, a velha civilização 
de velhas terras, e renovada ao sortilégio da nova paisagem 
amanhecente. Maior que o trabalho do desbravador foi o do 
vaqueiros, aguentando nos ombros feridos de mato e mato 
brabo o corpo da Pátria que nascia, defendendo-lhe a 
virgindade cabocla na luta contra tudo que podia diminuir e lhe 
cortar a pureza do seu todo. (BOAVENTURA, 1989, p. 141) 

Outra referência religiosa é a atribuição da “flagelação sofrida” pelo 

vaqueiro no processo de fundação da civilização do pastoreio, que se 

“sacrificou” para interiorizar a nação, transformando a paisagem hostil, em vida. 

O arquétipo do sofrimento, da dor e do sacrifício individual para o bem comum 

remete à imagem do próprio Cristo, que, segundo os fundamentos cristãos, 

teria encarnado na terra para salvar a humanidade de seus pecados. O 

vaqueiro de Eurico Alves também é desenhado como um salvador, o indivíduo 

que lutou para possibilitar o nascimento do “corpo da Pátria”, que seria algo 

maior que as penitências corpóreas que teve que enfrentar, como o corpo 

fragilizado pelo “mato brabo”, o próprio Messias, que teve seu corpo golpeado 

por espinhos. 

A “virgindade cabocla” finalmente ganha sentidos. A terra virgem seria 

essencial para formação de uma sociedade pura, como a própria Maria, mãe 
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do Salvador, que grávida do Espírito Santo, deu à luz a Jesus sem nunca ter 

tido contato com nenhum homem. A paisagem pura, em Boaventura, só pode 

ser maculada pelo escolhido por Deus, o salvador, o homem viril, mestiço32, 

único indivíduo capaz de fundar uma civilização pautada nos anseios cristãos, 

mas uma sociedade forte, guerreira, que sabe lidar com as adversidades 

impostas pelo clima semiárido. 

Os arranhões e as feridas na pele do vaqueano, causados pela 

vegetação, além da leitura euriquiana de ser uma penitência, também é vista 

como um significante da masculinidade vaqueira, que demonstra sua potência 

sexual a partir da presença dos machucados em seus corpos, uma imagem 

que remete a uma mulher que resiste ao sexo, que tenta afastar o corpo do 

agressor do seu corpo, mas para o invasor é visto como algo que o instiga a ir 

mais fundo na violação. Posso está sendo injusto em minha análise com o 

autor, mas a forma como ele descreve a relação do sertanejo com a paisagem 

me remete a um estupro. Observamos a citação a seguir: 

Entregava-se o boiadeiro, ou o vaqueiro à catinga, muito mais 
hostil do que a mata, cujo chão mole amolece tudo. No 
pastoreio, entretanto o mato era vida. A catinga cheia de 
tentáculos incômodos para o efêmero passageiro de fora, 
completava o homem, mesmo o fidalgo pastoril. Mas vivos e 
mais belos do que os crachás da cidade as escoriações, os 
arranhões que as mãos femininas da catinga desenhavam na 
pele, no rosto, nas mãos dos vaqueiros [...] Só depois, quando 
a catinga não possuía mais mistérios para o vaqueiro, é que a 
mata se lhe oferece para o desbravamento. A princípio, foi só a 
catinga. E o mato completa a vida. Vará-lo era um sinal de 
coragem. O sinhozinho, mais afoito do que o velho, o agora 
patriarca esquecido, por conveniências, do que fizera na sua 
mocidade, sabia-lhe todos os segredos atuais. Para ele a 
catinga se oferecia como mulher, somente lhe dando carícias. 
Conquistou-lhe o vaqueiro ou o sinhozinho-vaqueiro o amor e 
foi recompensado. (BOAVENTURA, 1989, p. 252)  

As “escoriações” feitas pelas “mãos femininas” são interpretadas por 

mim como uma forma de resistência da paisagem violada, mas a partir do 

momento que é desnuda pelo vaqueiro e não apresenta mais “mistérios”, a 

mata “lhe oferece para o desbravamento”, como se a paisagem que recusa ser 

invadida, após a constante tentativa de penetração do sertanejo, decide ceder 

32 Do português com a indígena. 
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ao desbravador, cooperando com sua atividade divina de produção do espaço. 

O sinhozinho, fruto da geração que já nasceu no território do interior da nação, 

não enfrenta mais as dificuldades em copilar com a paisagem, que já foi 

imaculada pelo velho-pai. Diferente da cena de invasão do corpo feminino, 

descrito anteriormente, para o jovem, filho das terras, a “catinga se oferecia 

como mulher, somente lhe dando carícias”, retomando o caráter sexualizado, o 

sertão como espaço dos fetiches sexuais. A terra foi conquistada e retribuiu ao 

“vaqueiro” ou ao “sinhozinho-vaqueiro” sua invasão como o verdadeiro amor. 

O sertanejo não teve medo de deflorar a mata33, se entregou aos 

“braços ríspidos da catinga” (BOAVENTURA, 1989, p. 105). O sertão foi 

construído pela estrada, pelos caminhos abertos que levavam o homem do 

litoral ao interior da nação, o caminhar guiou os corajosos desbravadores à 

vida do sertão, como Moisés guiando os hebreus a terra prometida, a paisagem 

foi sendo produzida pelas veredas abertas na terra sem máculas. 

É possível afirmar que em Eurico Alves há uma relação dual, na qual o 

sujeito infere na natureza e por ela é inferido. Em meio à “terra quente eivada 

de mandacarus, plasmando caracteres duros, aspérrimos” (BOAVENTURA, 

1989, p. 110), foi construída a civilização do pastoreio, que diante de suas 

características “quente, acre, sem moleza, mas de vida como a nudez casta” 

(BOAVENTURA, 1989, p. 110), produz homens que se adaptam, tornando-se 

“rijos e rígidos e retos” (BOAVENTURA, 1989, p. 110), homens “verticalizados”, 

que se assemelham a própria terra que habita “sem disjunção” 

(BOAVENTURA, 1989, p. 110). 

O espaço sertanejo, visto inicialmente como folhas em branco para 

serem rabiscadas, se “empresta à sociedade que envolve” (BOAVENTURA, 

1989, p. 110), tornando-se o “berço [...] da civilização” (BOAVENTURA, 1989, 

p. 110), possibilitando ao catingueiro um seio fértil para sua povoação, 

estabelecendo um “consórcio” (BOAVENTURA, 1989, p. 130) entre sua vida, a 

terra e sua morada. A luta do homem com o meio físico, que no início foi “bruta 

e áspera e agressiva e rude” (BOAVENTURA, 1989, p. 261), torna-se “por 

encanto” (BOAVENTURA, 1989, p. 261) serena, acolhedora e propícia ao 

33 Para mim é necessário desromantizar a narrativa do autor, pois compreendo se tratar de 

uma cena de violência sexual, a forma como é descrita o abuso sexual do vaqueiro com a 
paisagem colocada em uma posição de passividade.  
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desenvolvimento da vida sertaneja, se transformando no principal signo 

nacional, que atribui sentidos ao ser brasileiro. 
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RESUMO: O artigo pretende lançar luz à poesia oral
de autoria trans no estado de Pernambuco, a
demarcação do lugar de fala da poética feminina
trans e como os estudos decoloniais podem
contribuir para democratizar o campo literário,
incluindo também a poesia das mulheres trans.
Para tanto, traremos Lanz (2017), Butler (2003) e
Lugones (2014) como subsídio teórico de nossa
abordagem.  
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PARÔ TUDO34 

Inicialmente, gostaríamos de pontuar o termo transgênero, segundo a 

psicanalista, Me. em Sociologia, Letícia Lanz (2017). A pesquisadora esclarece 

que o termo transgênero data dos anos 80, mas foi em 1992 que se tornou 

guarda-chuva, abrigando uma aliança política entre todos os portadores de 

variações de gênero não-conformes com os comportamentos normatizadores 

binários, por isso as pessoas que utilizam tal termo sofrem opressão. Lanz 

observa que o nome transgênero não pode ser considerado uma identidade. 

Logo, o termo abarca identidades travestis, transexuais (masculinos e 

femininos), andróginos, lésbicas masculinizadas, homossexuais masculinos 

efeminados, drag queens, pessoas que não respondem a nenhum pronome ou 

que respondem a pronomes novos, homens e mulheres hetero fora dos 

estereótipos habituais, indivíduos intersexuados etc. 

Resolvemos usar o termo como categoria de análise para a abordagem 

da poesia de autoria feminina, porque defendemos aqui que também o gênero 

é uma forma de colonialidade e pode reproduzir discursos que delimitam 

territorialidade, excluindo, escondendo ou revelando a multiplicidade das 

existências. 

Interessa-nos saber que determinados gêneros-divergentes 

desestabilizam o que está posto, desafiando o determinismo biológico, 

reivindicando seu espaço de direito, como as pessoas trans, que abandonam o 

autoexílio e assumem suas identidades não indiferentes à exclusão de quem 

tenta lhes calar e aprisionar seus corpos libertos e libertários. 

Esse enfrentamento só pode ser possível a partir da luta iniciada pelo 

feminismo, que identificou a mulher, a identidade feminina como algo essencial 

para a conquista do lugar de fala, conforme afirma Lanz: 

na esteira das conquistas feministas, é que pessoas 
transgêneras começaram a sair do armário em maior número, 
desafiando abertamente a dicotomia homem-mulher que 
caracteriza o sistema binário de gênero em vigor na sociedade. 
(LANZ, 2017, p. 11) 

34 Expressão da linguagem gay que se entende por uma “expressão de admiração sobre algo 
que seja bonito ou um ato corajoso.” https://iblogay.wordpress.com/2013/02/19/conheca-as-
girias-do-mundo-gay/ 
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O termo mulher, aparentemente, é estável e permanente e, de acordo 

com Butler, em sua obra Problemas de Gênero (2003, p. 58-59), tanto o termo 

como o sujeito mulher não é mais compreendido assim, retomando o “tornar-se 

mulher”35 trazido por Beauvoir, rompendo com a naturalização do sexo, o que 

nos leva a repensar a estabilidade de ser mulher, confirmando a fluidez que o 

ser mulher carrega no devir, o que a capacita a buscar sua melhor performance 

impressa no corpo. 

Nos versos a seguir constatamos a demarcação dessa distinção de 

instabilidade: 

Siga essa pista 
E não insista 
Vai saindo da minha vista 
Eu posso não ser biológica 
Mas eu sou uma mulher química. (CALLEJERA, 2018, s/p). 

A mulher que atua no poema se autoafirma uma mulher forte, de uma 

capacidade elaborada, que vai além da natureza. Indócil porque não dominada. 

Dessa forma, o binarismo sitiando as relações de ser homem e ser 

mulher pode ser compreendido como o lugar da colonialidade, como o 

processo de tornar-se mulher, em suas diversas acepções. Pode ser o 

lugar/espaço e o momento da decolonialidade, desconstruindo fronteiras, 

ultrapassando e superando o território de conflito. 

Lembramos o que observa Lugones (2014, p. 939) sobre a colonialidade 

do poder, que continua a ser presente e estando em tudo, num constante 

processo de desumanização passando a desvalorizar o outro, o diferente, 

tornando-o inapto com o processo de sujeitificação. 

Isso posto, questionamo-nos, a partir do pensamento de Lugones 

(2014), o porquê de no campo poético a autoria feminina feita por mulheres 

trans não ter sido presente nos registros da poesia pernambucana como até 

então. Tentemos citar ao menos, em nível regional, um nome de uma poeta 

trans no hall das escritoras pernambucanas. Ora, se houve dificuldade para as 

35 “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 
define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora”.  
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escritoras pernambucanas conquistarem seu espaço e visibilidade, tornando-se 

tardiamente “ouvidas”, imagine a escrita feita por mulheres que se tornaram 

mulheres em toda a sua resistência, combatendo o patriarcado no ditame do 

que consideram seus corpos, expondo o que para a sociedade normatizadora é 

algo abjeto, que escandaliza e lembra a denúncia social de todo tipo de 

violência que tenta encarcerar o que é inadequado, atendendo a uma estrutura 

hierárquica que cria definições entre quem vale mais ou menos diante da 

humanidade. 

O ideal de gênero não justifica as práticas comportamentais que fogem à 

“normalidade” e são coerentes com o sexo/gênero pensado no performativo da 

colonialidade. Desse modo, as poetas transgêneros são sujeitas subalternas 

historicamente emudecidas, retomando Spivak (2010), sendo a pessoa 

subalterna aquela 

cuja voz não pode ser ouvida. (...) as camadas mais baixas da 
sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão 
dos mercados, da representação política e legal, e da 
possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social 
dominante. (SPIVAK, 2010, p. 12) 

Como tal, também são seres inomináveis, irreferíveis, sem voz e sem 

letras, e como pessoas trans vivenciam imposições e derivados julgamentos 

transfóbicos, reforçados por homens e por mulheres que perpetuam a lógica do 

patriarcado, impingindo a necessidade de castigos, tais quais açoitamento ou 

morte do outro mal comportado e que se rebela, como performatiza Nena 

Callejera nos versos abaixo: 

Eu odeio branco 
Com toda a minha histeria 
Eles inventaram o racismo 
A misoginia 
Territorializam corpos 
Para a colonização 
Acorrentaram meus pés 
Cortaram as minhas mãos. (CALLEJERA, 2018, s/p). 

Tais castigos Said (2011, p. 3) ilustra ao tratar da cultura de dominação 

imperialista. E a pessoa trans é alvo dessa cultura que utiliza a violência física 
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como último e definitivo recurso de silenciamento, caso seus corpos não 

performem o gênero heteronormativo e a cisheterossexualidade. 

Acrescentamos, nesse ponto, que essa normativa deve ser representada 

na literatura, como é comum ver em todos os âmbitos da existência, onde se 

sustenta a estrutura patriarcal. Assim, projetamos o corpo poético de uma 

poeta trans pernambucana para representar outras vozes igualmente 

dissonantes, em contraste com o seleto meio literário pernambucano. É daí que 

se justifica a importância dos estudos decoloniais, pois propiciam novas 

abordagens que contemplem outros sujeitos no âmbito da literatura, rompendo 

com o cânone literário. 

Salientamos aqui que não é nossa intenção reivindicar a voz das poetas 

trans, tampouco intermediá-las no meio literário. Não falaremos por elas, mas 

projetaremos e evidenciaremos sua poesia a partir de sua própria manifestação 

e processo de marcação de território conquistado. Spivak (2010, p. 14-15) 

convoca especialmente as mulheres para a criação de espaços em que os 

subalternos se articulem e sejam ouvidos, sem agenciamento. 

Nesse momento, reconhecemos o Slam das Minas de Pernambuco, o 

espaço de rua protagonizado pela participação de mulheres sem que haja 

qualquer distinção estabelecida com critérios biologizantes, numa batalha em 

que todas as participantes têm voz e lutam com o mesmo propósito: 

enfraquecer o patriarcado e fortalecerem-se através de suas poesias-protesto. 

Os Slams, batalhas de poesias orais, passam a ser protagonizados em 

grupos exclusivamente compostos por mulheres em 2015. Em 2017 o Slam 

das Minas tem sua 1ª edição em Pernambuco, idealizado por integrantes do 

Coletivo Controverso Urbano, dentre elas Patrícia Naiara, Amanda Timóteo e 

Bell Puã. O seu principal objetivo é ocupar as ruas com mulheres e localizar 

mulheres escritoras. 

Destacamos outra característica relevante do Slam das Minas de 

Pernambuco: o aquilombamento. Visto em Slams da cidade do Recife, a 

exemplo do Slam da Praça - que transita entre bairros periféricos da região 

metropolitana do Recife, como Ibura e Jardim Piedade, em Jaboatão dos 

Guararapes, - e o Recital Boca no Trombone, no bairro de Água Fria, que 

reúne jovens da zona norte da capital pernambucana. 
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Bárbara Souza, antropóloga social, em sua dissertação de mestrado 

defende que a ideia central do movimento de aquilombar-se tem uma 

perspectiva de resistência com uma concepção fundamental de afirmação da 

existência da cultura negra brasileira. Um movimento fortemente voltado para a 

coletividade. (SOUZA, 2008). Esse movimento de quilombismo nos espaços 

urbanos só vem reafirmar a urgência de políticas públicas e culturais que 

valorizem o povo negro, majoritariamente ocupante das periferias. 

Callejera engaja-se nessa resistência e retrata os tratamentos da 

sociedade e de autoridades policiais endereçados ao povo negro desprotegido 

e inseguro, num cenário de permanente sentimento instintivo de resistência 

pela sobrevivência. 

Tem que pedir agô 
Nas encruzilhada 
Em todo canto na estrada 
Em qualquer lugar que passa 
Saiba que a polícia embaça 
Tão somente com sua raça 
Vão querer tirar de braba 
E até um guarda-chuva 
Pode passar por arma36 
Eu peço agô, peço axé 
Para elevar a minha cara 
Nesse espaço conquistado 
No projeto confiscado 

Andar na favela não é ter peito de aço 
Melhor chamar a polícia logo 
Pra me dar um enquadro 

Por isso é engraçado 
Me mandarem ter cuidado 
Sem saber o que 
Eu peço agô 
Pras Pombagira 
(...) 
Por isso a licença 
Pra mim é feito uma bença 
Eu tento evitar ofensa 

36 Em 17/9/18, por volta das 19h30, no Rio de Janeiro, morador da favela Chapéu Mangueira, 

na zona sul, Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, 26 anos, desceu a ladeira para esperar a 
mulher e os filhos com um guarda-chuva preto, um celular, um “canguru” (espécie de suporte 
para carregar crianças) e as chaves de casa. Recebeu três disparos de policiais da UPP 
(Unidade de Polícia Pacificadora) da comunidade que confundiram seu guarda-chuva com um 
fuzil e o “canguru” com um colete à prova de balas. 
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(...) 
Melhor ficar na tua 
Mas se atropelar, nenhuma 
Hoje o povo da rua é só. (CALLEJERA, ENEGRAS, 2019, s/p). 

O aquilombamento no poema acima também é marcado pela fé da 

religiosidade afro-brasileira, que se apega à ritualística e crença nas entidades 

da Umbanda e no vocabulário próprio para realizar a conexão espiritual em 

busca de proteção. “peço agô/Peço axé/(...)Pras Pombagira”. 

Os movimentos culturais dos Slams têm nascido da iniciativa coletiva 

independente, sem participação de órgãos e instituições governamentais. O 

Slam das Minas PE, movimento que enfocamos, insurgiu e fez-se maior a 

qualquer iniciativa política de governo no enfrentamento à violência de gênero 

contra a mulher e de políticas afirmativas raciais, a cada edição engrossando 

seu corpo humano e incluindo a diversidade de mulheres com todos os seus 

atravessamentos e marcadores sociais, destacando-se, sobretudo, com a 

presença das minas periféricas. Na roda, todas podem falar e são ouvidas. Isso 

faz do Slam das Minas um local de sororidade demarcando um espaço político 

literário. 

Não à toa, a presença de poetas trans tem crescido e projetado vozes 

no território poético literário da cena pernambucana. Para citar alguns nomes 

as poetas Mun-ha e Núbia de Aquino (la Nena Callejera). 

Pululam, então, alguns questionamentos: 

a) Qual a importância/para que ler a poesia de autoria feminina

trans? 

b) Por que não há leitura da poesia de autoria feminina trans?

 O discurso no poema revela a existência de um eu que a sociedade não 

enxerga, não convive e não quer ser confrontada com sua realidade. 

Tá aqui minha mão 
Pega ela e puxa. 
Tô esperando tua ação. 
Misera! 
O que te coloca rédea? 
É o que tenho entre as perna? 
É minha cara que me entrega? 
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A passabilidade37 negando minha matéria. 
(...) 
Vem comigo descobrir tudo no tato. 
Eu lavo e tu enxuga essa pia de prato 
Pegue com firmeza a minha mão 
De tanto ouvir aquele samba 
“A solidão é lava” 
Imagine sendo preta 
E ainda sendo trava. 
Com o perdão da palavra. 
Me sinto cansada 
E quase sempre abandonada 
Então deixa de ser braba 
E vamo junta de mão dada. (CALLEJERA, Zine, agosto 2019, 
s/p). 

O sujeito poético oferece sua mão, espera ação de um outro, que é 

compelido por alguma força. O que o impede de pegar na mão dessa mulher 

cansada e abandonada? O que ela traz em meio as suas pernas e a sua 

passabilidade causam desconforto a essa outra pessoa ou estranhamento? 

Letícia Lanz em O corpo da Roupa (2017) coloca que 

Muito se escreveu e ainda se escreve no Brasil sobre travestis, 
transexuais, crossdressers, dragqueens e transformistas, mas 
praticamente não há registro escrito a respeito da condição 
transgênera–ou transgeneridade (...). (LANZ, 2017, p. 19). 

No campo literário de Pernambuco, basta observar quantas escritoras 

locais foram/são publicadas pela editora pública do estado (Companhia Editora 

de Pernambuco – CEPE), e confirmando que quase nenhuma figura 

visibilidade, as mulheres permanecem na ininterrupta luta por lugar de fala na 

Literatura Pernambucana. Por isso a inestimável contribuição dos movimentos 

de rua que promovem a literatura escrita por mulheres, no contexto político de 

tensionamentos em que vivemos, diante das ameaças constantes de perdas de 

direitos democráticos e das alarmantes estatísticas de feminicídio e transfobia 

seguida de homicídio às pessoas trans, esta última apontando para o 

37 “Trata-se de uma equação simples em que passar‖ é igual a ser reconhecida e aceita 
pela sociedade. Quanto mais passável, mais habilitada ao convívio ‘normal’ no mundo 
cisgênero-heteronormativo e menos a chance de ser estigmatizada e violentada como 
transgressora de gênero. Passar teria, assim, também uma função protetora, na medida em 
que as pessoas transgêneras que não passam convincentemente ficam teoricamente muito 
mais expostas à violência real e simbólica por parte da população cisgênera.” (LANZ, 2017 p. 
285 – grifos da autora). 
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calendário da idade-limite de vida das identidades dissidentes, no país que 

lidera no ranking mundial de assassinatos de pessoas transgêneras nos 

últimos 10 anos, segundo Dossiê da Antra38 (Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais), divulgado em 29 de janeiro de 2020, realidade denunciada nos 

versos: 

(...) Eu sei, já me disseram 
Que é comigo e com a sorte 
E no campo de batalha 
Só vem cheiro de morte 
Por isso em minha porta 
Tem Comigo-ninguém-pode 
Guardando esse meu corpo 
Com força de dinamite 
Que já sentiu dessa rua 
A maldade e seu requinte 
Eu já tô com mais de vinte 
Não quero ser a seguinte 
A virar estatística (...). (CALLEJERA, 26 jun 2019, s/p). 

O mesmo temor da morte precoce se verifica em outro poema quando 

declara a voz trans: 

(...) Mas minha dor é específica 

Somo tudo preto, mas eu me encaixo 

Em outra estatística 

Tudo indica que eu só chegue aos 34 

E o teu medo é ser tirado pra veado! (CALLEJERA, 10 de jan 

2020, s/p). 

     A dor específica a que o sujeito poético se refere no primeiro verso o 

coloca no lugar da interseccionalidade como mulher negra e trans com prazo 

de validade de vida. Versos que denunciam um cenário de apagamento social 

pelo extermínio de pessoas que apenas são o que são, se afirmam como seres 

e o Estado pouco atua no enfrentamento de seus desaparecimentos praticados 

por homicidas transfóbicos. 

38 https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-
pessoas-trans-em-2018.pdf 
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Sobre essa política genocida, o biopoder e o controle conferido a 

pessoas com direito para matar o diferente é o motor que engendra a máquina 

do terror. A necropolítica diz quem tem valor e quem é descartável na 

sociedade onde impera o estado de exceção, como reflete Mbembe (2018). 

A respeito dos poemas de Núbia de Aquino, la Nena Callejera, é mister 

colocar que certamente haverá defasagem na recepção de sua poesia neste 

trabalho, posto que sua poética nasce e transita no campo da oralidade, tendo 

a poeta registrado por escrito pouco de seus poemas e, talvez devido a essa 

particularidade, se tornado destaque nas rodas de Slams pela sua 

expressividade corporal, atribuindo ao seu corpo o próprio enunciado poético, 

materializando nele um discurso subversivo-político-reivindicatório, afetando 

espectadores e as relações demarcadamente colonizadoras.  

Por isso, recomendo ao leitor que busque as mídias audiovisuais nas 

referências deste texto para ler a poesia da referida poeta em sua 

integralidade, considerando a leitura performática de seus poemas, sem abolir 

a presença de quem traz o corpo da palavra, como defende Zumthor (2007). 

Dada a dificuldade de registro audiovisual no ato da performance de 

Callejera, um dos poemas transcritos neste trabalho, performatizado no I 

ENEGRAS – 2019, não está disponibilizado para leitura audiovisual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Propalar a voz e a poesia de autoria feminina trans para que corpos 

trans demarquem o território literário é urgente, presença que não se fez 

registrar com publicações que expressem a valorização dessa 

representatividade, dando a devida visibilidade a essas poetas atuantes nas 

rodas de Slams no corpo-a-corpo, em performance.  

Ecoar a voz que deslegitime a autorização da morte simbólica e concreta 

de pessoas trans e que valorize seus corpos e essência, sem racismo que 

diferencie como de menor valor qualquer ser humano, sobretudo as pessoas 

transgênero, especificamente as mulheres, deve ser uma luta encampada no 

território da palavra poética, nas trincheiras da literatura, impondo pela vida em 

si a existência que não admite mais a violência dos olhos cerrados face às 

atrocidades da cruel estrutura patriarcal. 
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Portanto, ao experenciarmos a poesia é inadmissível ignorar que “vidas 

são qualificadas como vidas, de acordo com certos enquadramentos 

epistemológicos”. (BUTLER, 2018, p. 16). Que a poesia de autoria feminina 

trans possa ser um dia apenas poesia de autoria feminina, colocando no 

mesmo lugar todas as mulheres, sem verticalizações, todas em um mesmo 

lugar onde as violências sejam apenas registros de um tempo em que não 

havia espaço para a mulher trans(r) existir.  
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CAPÍTULO 9
DÁ-SE ASSIM DESDE MENINA: A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
TRAVESTI NA GENI BUARQUEANA

Roberta
Moura

Cavalcanti*

RESUMO: O presente artigo apresenta como objetivo analisar a construção da 
identidade travesti na Geni buarqueana que, embora seja representada dessa 
forma na peça Ópera do Malandro, é descrita no gênero feminino ao longo de 
toda a canção, levando à dubiedade quanto a sua identidade, se mulher cis ou 
travesti. Iniciaremos estudando o contexto histórico em que a personagem foi 
escrita, durante o regime militar brasileiro, período de bastante repressão, 
sobretudo para corpos dissidentes. Para entender sobre a identidade travesti, 
ainda muito ligada a classes sociais menos abastadas, usaremos Viviane 
Vergueiro (2016) e Richard Miskolci (2012) como referencial teórico.

Palavras-chave: Geni. Travesti. Ditadura Militar.Teoria Queer.

*Mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(PROGEL/UFRPE). 
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INTRODUÇÃO 

“Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é 

boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni”. Esses versos, que 

compõem o refrão da famosa música “Geni e o zepelim”, do compositor carioca 

Chico Buarque, fazem parte não apenas do cancioneiro brasileiro, mas viraram 

uma espécie de adágio popular para penalizar pessoas que cometem delitos, 

transgridem regras ou possuem identidades de gênero não normativas e é a 

construção dessa identidade inconforme, a identidade travesti, que 

trabalharemos no presente artigo. 

A personagem analisada pertence a duas obras distintas que se 

complementam: a peça “Ópera do Malandro”, cujo texto foi escrito por Chico 

Buarque e Ruy Guerra e montado para o teatro por Luiz Antônio Corrêa, e o 

disco de mesmo nome, composto pelas canções escritas, pelo cantor e 

compositor carioca, para as personagens da peça. Tanto a obra teatral quanto 

o álbum são datados de 1978, ano em que o Brasil tinha como presidente

Ernesto Geisel, o quarto presidente militar do país. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS)39.  

Ressaltar o ano em que as obras e, consequentemente, a personagem, 

foram escritas é importante porque analisar o contexto histórico será o primeiro 

passo que iremos tomar na escrita desse artigo. Não se trata apenas de uma 

personagem travesti, se trata de uma personagem travesti, encenada como tal, 

e tratada na canção pelo gênero feminino em plena Ditadura Militar em um país 

como o Brasil que, até hoje, é o que mais mata travesti e transgênero no 

mundo (ONG TransgenderEurope)40. Portanto, entender o período da História 

em que Geni foi criada é de suma relevância para a construção dela enquanto 

travesti e do porquê o tratamento no gênero feminino na canção. 

Após o percurso histórico, trabalharemos a “Ópera do Malandro”, 

estudando sua criação enquanto uma releitura tupiniquim de duas outras 

peças: “Ópera do Mendigo” de John Gray e da “Ópera dos três vinténs” de 

Bertolt Brecht. Iremos analisar as personagens, o enredo e a ambientação que 

39Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-
decadas/copy_of_decada-de-70. Acesso em 09 de dez de 2019; 
40 Disponível em: https://tgeu.org/. Acesso em 02 de out de 2019. 
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Chico Buarque faz ao trazer, para a Lapa da década de 40, o contexto dos 

cortiços londrinos (PAULA, 2019). Compreender a peça é crucial para entender 

Geni enquanto travesti, tendo em vista que, embora na canção possa haver 

dúvidas sobre sua identidade inconforme, na montagem teatral ela é travesti, 

encenada como tal. 

Por fim, analisaremos a Geni e a construção de sua identidade enquanto 

travesti. Para tal, utilizaremos como base teórica a economista e transfeminista 

Viviane Vergueiro (2015) que afirma que a sociedade impõe às travestis o lugar 

da abjeção, da marginalidade e da subalternidade, lugar este em que se 

encontra Geni ao ser lançada sobre ela todas as pedras e bostas. Outro teórico 

que nos servirá de base é Miskolci que defende a identidade travesti como algo 

característico do brasileiro, com “valores morais, éticos e estéticos sobre 

gênero e sexualidade característicos de uma sociedade pós-escravista em que 

o binarismo e a dominação masculina são tão arraigados quanto persistentes”.

(2007, p. 262-263). 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Em 31 de março de 1964, através de um golpe orquestrado juntamente 

com o empresariado brasileiro, os militares tomaram o poder e instauraram 

uma ditadura que permaneceria até 1985, marcada como um dos períodos 

mais sombrios e cruéis da história do povo brasileiro. Com o apoio dos Estados 

Unidos, os militares derrubaram João Goulart, então presidente, e seu projeto 

trabalhista, voltado para o bem estar social. 

Ao longo dos 21 anos que durou a ditadura, o Brasil teve 05 presidentes 

militares. O primeiro deles foi Humberto Castelo Branco que presidiu o Brasil 

de 1964 a 1967 com um governo marcado pelo início da repressão ou “anos de 

chumbo”. Decretou os Atos Institucionais 1, 2 e 3 que, dentre outras 

finalidades, determinava a escolha presidencial através de eleições indiretas. 

Artur Costa e Silvafoi, segundo presidente militar, o qual governou o país de 

1967 a 1969. Durante o seu governo foram os piores anos de repressão. 

Decretou o Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, o mais duro 

momento do regime militar “dando poder de exceção aos governantes para 

punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 
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considerados” (FGV)41. Emílio Gastarrazu Médici foi o terceiro presidente militar 

do Brasil, governou de 1969 a 1974. Durante o período que esteve assumindo 

a cadeira presidencial, os instrumentos de repressão tiveram seu auge e os 

porões da ditadura, como eram conhecidos os locais de tortura, possuíam o 

aval do Estado. 

Para a nossa pesquisa, dois presidentes desse período são mais 

relevantes. O primeiro é Ernesto Geisel, governante de 1974 a 1979. Foi 

durante o governo Geisel que o AI-5 foi extinto e foi criado o Comitê Brasileiro 

pela Anistia. A transferência, através do Decreto-lei, da Lei de Segurança 

Nacional para a legislação trabalhista o julgamento de movimentos grevistas. É 

nesse período que a “abertura” é iniciada e que o “início do fim” começa. O 

outro é João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar brasileira que 

esteve à frente do país de 1979 a 1985. Eleito para um mandato de 06 anos, foi 

durante o governo Figueiredo que a anistia política a militares e perseguidos 

políticos foi instaurada e muitos exilados voltaram ao país. Com a Emenda 

Dante de Oliveira, foi instituída a eleição presidencial de forma direta em 1985 

(FGV). 

Fazer esse percurso histórico é crucial para que entendamos como, em 

plena década de 70, mais especificamente no ano de 1978, um compositor 

carioca escreve uma personagem travesti, tratando-a no gênero feminino ao 

longo de toda a canção, sobretudo em um país cuja ditadura militar perseguiu, 

reprimiu e criou um departamento específico para prender travestis. 

A DITADURA E AS TRAVESTIS 

Ainda sobre o percurso histórico, é importante abrir um parêntese para 

falarmos como a Ditadura tratou e perseguiu a população LGBT, especialmente 

as travestis. Durante os anos de chumbo, a distinção entre orientação sexual e 

identidade de gênero não existia, sendo gays, lésbicas, transexuais, travestis, 

todas, todos e todes englobadas/os/es como homossexuais e, portanto, 

reprimidos sem distinção de suas individualidades.  

41 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5. Acesso em 26 de 
dezembro de 2019. 
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A homossexualidade representava para os conservadores, 

principalmente no período ditatorial brasileiro, tudo o que eles abominavam e 

desprezavam, além do fato de ser ligada às causas comunistas, o que resultou 

em um medo de se expor e se assumir, por parte dos homossexuais, e por 

parte dos militares, o temor de que a população LGBT pudesse destruir a 

sociedade, iniciando assim uma espécie de caça às bruxas contra 

homossexuais. 

De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, durante o período 

militar havia uma Delegacia da Vadiagem e um prédio exclusivo para 

aprisionamento de homossexuais, além do fato de relacionar os desvios de 

gênero e orientação sexual a práticas comunistas: 

foi estabelecido formas de “medir” o corpo das travestis, 
recolher suas imagens para “averiguação” a fim de determinar 
o quanto perigosas elas poderiam ser. O risco que ofereciam,
nas palavras da Polícia, era de perverter e incentivar a
juventude, além de propagar tais “abomináveis” práticas. Foi
estabelecida uma associação direta entre os desvios sexo-
gênero e a ideologia comunista. De modo que, a prisão de
homossexuais e travestis, deveria ser feita de forma prioritária,
como uma das formas de combate à perversão perpetrada por
“comunistas”. (VIEIRA, 2015, s/p).

Diante desse contexto, um público em específico representou uma 

espécie de resistência à opressão ditatorial, as travestis. Ao se vestirem com 

roupas consideradas femininas, assumirem nomes femininos e saírem às ruas 

dessa forma, as travestis impunham não apenas sua maneira de vestir, como 

também sua maneira de viver. A maioria estava ligada à prostituição e ao sexo 

pago e uma possível causa disso é o fato de que era complicado para elas, 

naquela época, terem emprego fixo e, quando presas, precisavam comprovar 

que tinham emprego remunerado, caso contrário, ficavam detidas por três 

meses, de acordo com o Artigo 59 do Código Penal da época. (ALMEIDA, 

2019). 

Outro ponto interessante é que como era um período de opressão, 

sobretudo de opressão com violência física, e como o acesso à informação era 

negado à população, não apenas o debate sobre gênero e orientação sexual 

era suprimido da sociedade, como discussões gerais em torno da população 

LGBT, e isso fez com que as travestis criassem estratégias de sobrevivência, 
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dentre elas, de acordo com Weluma Brum, travesti, chacrete e negra, era se 

cortar com gilete a fim de que os policiais, temendo a AIDS (considerada 

naquela época o câncer gay), não as prendessem. (VIEIRA, 2015). 

Por volta do final da década de 70, em decorrência da perseguição e 

opressão causadas pelos militares, a população LGBT passou a frequentar 

locais destinados a eles, criando uma espécie de gueto e de resistência, muito 

influenciada pelos movimentos sociais americanos como os movimentos 

feminista, negro e gay. Para além de locais para se frequentar, a criação de 

grupos de luta pelos Direitos Humanos, como o SOMOS, as publicações da 

Coluna do Meio no Jornal Última Hora de São Paulo e o lançamento, em abril 

de 1978 (mesmo ano de lançamento da Ópera do Malandro), do Jornal 

Lampião da Esquina, simbolizavam uma resistência à Ditadura Militar e o início 

do movimento LGBT brasileiro (COMISSÃO DA VERDADE). 

Podemos ver, então, que a Ditadura Militar brasileira teve uma 

responsabilidade grande sobre o local onde, ainda hoje, infelizmente, a 

sociedade coloca as travestis. Foi nesse período que a marcação social, a 

condição de subalternidade e marginalidade, os subempregos, a prostituição e 

a vulnerabilidade delas foram consolidados, resultando em pessoas que, 

durante décadas, tiveram e têm que lutar para sobreviver e pelo direito de ser 

quem são. 

A ÓPERA DO MALANDRO 

Estrelada em 1978, a “Ópera do Malandro” é uma releitura tupiniquim da 

“Ópera do Mendigo” de John Gray e da “Ópera dos três vinténs” de Bertolt 

Brecht, trazendo para o palco do teatro e para as letras das canções, num 

processo mimético, o cotidiano de personagens cariocas da vida real. A peça 

de Chico Buarque e Ruy Guerra é ambientada na Lapa durante a década de 

40, trazendo para o bairro carioca, caracterizado pela boemia, bebida, 

prostituição, etc., o contexto dos cortiços londrinos presente na obra de Brecht. 

O teatrólogo alemão dizia que “Quero fazer teatro com funções sociais bem 

definidas. O palco deve refletir a vida real. O público deve ser confrontado com 

o que se passa lá fora para refletir como gerir melhor a sua vida” (Bertolt
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Brecht)42 e Chico Buarque faz isso quando coloca na peça um enredo 

recheado de corrupção, política, decadência social, exploração econômica e 

relação entre opressores e oprimidos.  

As personagens representam espectros marginalizados e 

subalternizados da sociedade, como Duran, o cafetão; Vitória, a cafetina e 

companheira de Duran; Terezinha, filha de Vitória e Duran, que se casa com 

Max, um contrabandista; Chaves, chefe de polícia que negociava com os 

contrabandistas; Lúcia, filha de Chaves, é cleptomaníaca e amante de Max; e 

Geni, uma travesti e prostituta. A história gira em torno do cafetão Duran e do 

contrabandista Max Overseas e o embate se dá quando Terezinhase envolve e 

se casa com Max. 

     Apesar de ser escrita em 1978, a história acontece na década de 40 no 

Brasil, em plena Segunda Guerra Mundial e durante o Governo Vargas. O 

motivo para que Chico Buarque retrocedesse quase 40 anos no tempo para 

ambientar a “Ópera do Malandro” era fugir da censura da ditadura militar que 

obrigava que os compositores e escritores recorressem à criatividade para 

escrever nas entrelinhas, como afirmou o autor na época de estreia da obra: 

Até Brecht tomou suas cautelas e localizou sua ópera no início 
do século. John Gay ainda colocou no palco o ministro da 
Justiça de sua época, 1728. Mas hoje isso não é possível. 
Fatalmente seriam identificados os policiais corruptos com os 
que todos conhecem. Os problemas que surgiriam não 
deixariam a peça ser encenada. (BUARQUE, 1979 apud 
TADEU, s/a, s/p). 

Por se tratar de um musical, a peça resultou também em um álbum 

homônimo, lançado em 1979. O pedido para que o disco saísse um ano após a 

estreia no teatro foi do próprio Chico Buarque para que as canções não 

ficassem muito conhecidas e acabassem por resultar em um esvaziamento das 

sessões de teatro (TADEU, s/a). O álbum possui 17 canções, dentre elas, a 

faixa de número 14 “Geni e o Zepellim”, canção tema da personagem travesti 

analisada nesse artigo. 

42 Disponível em: https://www.esquerda.net/artigo/memorias-opera-dos-tres-vintens/33919. 
Acesso em 05 de maio de 2019. 
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      Figura 1 – Capa do álbum “Ópera do Malandro” 

Fonte: http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=opera_do_malandro_79.htm 

GENI E A IDENTIDADE TRAVESTI 

Embora a repressão fosse muito forte durante os anos de chumbo no 

Brasil, Chico Buarque escrevia personagens consideradas transgressoras para 

o momento em questão. Um traço marcante da produção poética do cantor e

compositor carioca é representar povos marginalizados e subalternizados em 

suas canções, como é o caso das lésbicas (Bárbara, Ana de Amsterdã), 

prostitutas (Lúcia e Geni), travestis (Geni), malandros (Max), meninos de rua (o 

meu guri), entre outros. 

O marcador de subalternização que iremos analisar aqui é a 

personagem travesti da “Ópera do Malandro” e, para analisar a construção 

dessa identidade em Geni, é imprescindível recorrer à peça, sobretudo à 

primeira montagem, datada de 1978, onde o ator Emiliano Queiróz interpretou 

a prostituta apedrejada, caracterizado por vestes que mesclam o “masculino” e 

o “feminino” (terno e lenços na cintura) e maquiagem marcada por traços

fortes, como dragqueen. 
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Figura 2 – Geni por Emiliano Queiróz 

Fonte: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/deixem-me-saborear-

1.572846 

Em 1979, em São Paulo, a peça foi encenada e a mesma personagem 

foi interpretada pela atriz Andrea de Mayo, travesti milionária, conhecida por 

defender as pautas do movimento LGBT e que, fazendo uma analogia com os 

palhaços, afirmava que as travestis pintavam o rosto para sobreviver porque 

ninguém dava a elas emprego ou oportunidades. (ANTENORE, 2017). 

Figura 3 – Geni por Andrea de Mayo 

Fonte: http://www.mds.org.br/events/devassos-no-paraiso-o-brasil-mostra-sua-cara/ 
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Apesar de na peça ser bem exposto o fato de Geni ser travesti, muito já 

se debateu sobre essa identidade da personagem, uma vez que, ao longo de 

toda a canção a construção textual se reporta a ela como mulher, sempre no 

gênero feminino, sobretudo no refrão marcante: 

Joga pedra na Geni! 
Joga pedra na Geni! 
Ela é feita pra apanhar! 
Ela é boa de cuspir! 
Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni!” (BUARQUE, 1978). 

Mas o nome de batismo da personagem é Genival, sendo Geni seu 

nome social, assumido a partir do momento em que adota uma identidade 

feminina. Partindo da definição de travesti presente no Glosario de Género 

(INMUJERES, 2007, p. 55), como “persona de sexo masculino que adopta los 

modismos culturales convencionalmente aceptados para el sexo feminino de 

manera permanente”, Geni pode ser definida como tal, tendo em vista seu 

modo de vestir e maquiar, retratado na imagem de caracterização da 

personagem, tanto pelo ator Emiliano Queiroz, quanto pela atriz Andréa de 

Mayo. 

Para além da representação na peça, na canção algumas marcas 

linguísticas permitem evidenciar essa travestilidade, como no verso: “Dá-se 

assim desde menina / Na garagem, na cantina / Atrás do tanque, no mato” 

(BUARQUE, 1978). A utilização do termo “dá-se assim” vem para afirmar que 

Geni “é assim”, dessa maneira (dissidente de gênero) desde pequena, desde 

menina. Se fosse uma mulher cis, na letra não haveria a necessidade de 

afirmar a sua construção desde cedo. Outro traço da canção que nos dá 

indícios da travestilidade da personagem é o verso: “É a rainha dos detentos/ 

Das loucas, dos lazarentos/ Dos moleques do internato (BUARQUE, 1978). 

Internatos são estabelecimentos escolares destinados ao público masculino 

(cis), o que nos permite interpretar que Geni era frequentadora desse espaço, 

enquanto “homem”. 

Ao pesquisar a definição de travesti não encontramos uma certa, visto 

que o termo é bastante discutido e debatido por estudiosos da área. Viviane 

Vergueiro (2015) diz que a vivência travesti é comumente associada aos 
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procedimentos estéticos, sobretudo hormonais, ao trabalho com o sexo e a 

prostituição, aos assassinatos costumeiros e à negação de sua identidade 

feminina. Já Miskolci (2007) defende a identidade travesti como algo 

característico do brasileiro, especialmente das classes sociais menos 

abastadas e mais populares, que fazem intervenções em seus corpos e que 

“diferentemente das drags-queens, não vivem personagens, ainda que, como 

aquelas, denunciem (mesmo que sem uma intencionalidade) que o gênero é 

sempre construção e aprendizado” (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 262-263). 

Dessa maneira, não à toa, Geni é pobre e precisa recorrer à prostituição para 

viver, essa é uma condição imposta a ela por ser travesti, pertencente a uma 

classe social menos abastada. 

Além da classe social a que pertence, Geni é uma mulher subalternizada 

que precisa se prostituir e que vive entre as pessoas à margem da sociedade 

(errantes, cegos, retirantes, detentos, loucas, lazarentos, viúvas sem porvir, 

moleques etc.) e este é outro fato que vem corroborar com essa identidade 

travesti. Ela se identifica por ser um deles, como afirma Vergueiro V., em sua 

dissertação, ao trabalhar a relação das travestis e as pessoas marginalizadas: 

Ao serem desumanizadas, ao serem simplificadas àquilo que 
uma sociedade ávida por menosprezar deseja – ao lugar da 
abjeção, da marginalidade, da disponibilidade e abuso do sexo 
pago e descompromissado –, ao terem seus nomes sociais 
desrespeitados, as travestis seguem caminhos individuais 
repletos de problemas, tão complexos quanto se esperaria de 
qualquer grupo humano, mas compartilhando uma série de 
características comuns (VERGUEIRO, 2015, p. 168). 

Esse menosprezo pelas travestis é uma condição imposta e 

intensificada, no Brasil, durante a ditadura militar quando esse público foi 

perseguido e teve que criar estratégias de sobrevivência contra as prisões 

arbitrárias e as torturas. A prostituição também foi uma saída para a 

sobrevivência dessas pessoas que tinham oportunidades negadas, restando-

lhes à pista, a venda do corpo, à subalternização. Por isso que Geni não é 

apenas travesti, ela também é prostituta, que dá para qualquer um e se entrega 

a todo tipo de cliente de sua cidade (todos os negos tortos). 

Outra análise da canção reforça a identidade travesti da personagem 

como uma crítica que o autor faz à Ditadura Militar. No momento em que o 
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comandante e seu zepelim chegam à cidade, é por Geni que ele se interessa. 

Não qualquer mulher, mas A travesti, como é bem marcada nos versos: “Mas 

de fato logo ela / tão coitada e tão singela / cativara o forasteiro” (BUARQUE, 

1978), invertendo o papel de quem comanda e de quem é comandada, criando 

uma crítica irônica ao governo militar, na canção, representado por um 

comandante da Aeronáutica Brasileira que, podendo escolher entre tantas 

mulheres na cidade, escolhe a travesti prostituída que anda com os 

marginalizados (PAULA, 2016). 

Embora toda a análise, tanto da peça, quanto da canção, nos leve a 

defender essa identidade travesti em Geni, por que, em uma época onde 

identidade de gênero não era nem sequer uma problemática, um compositor 

trata, ao longo de toda uma canção, uma travesti pelo gênero feminino? Paula 

(2016) defende que esse pode ter sido um artifício que o Chico Buarque adotou 

para burlar a censura. Se Geni fosse tratada pelo pronome masculino “ele” na 

canção (gênero que possuía maior propagação midiática que o teatro), 

certamente a mão pesada da censura militar brasileira teria proibido a música 

ou a devolvido para alteração. 

Diante de todo o percurso que decorremos para analisar a travesti de 

Chico Buarque, desde as várias tentativas de definição do que caracteriza a 

travestilidade, às análises de subalternidade da personagem, até as marcas 

linguísticas presentes na canção, a artimanha de usar o pronome feminino ela 

como forma de burlar a censura vem, ainda mais, corroborar a tese aqui 

adotada de que Geni é sim travesti!  

CONCLUSÃO 

O mergulhar histórico e acadêmico em busca dessas águas ainda turvas 

que é a construção de uma identidade travesti, além de enriquecedor, foi 

necessário para a compreensão de que assumir essa identidade está muito 

além de se travestir de maneiras e gestos femininos, como nos disse o 

Glosario de Género mexicano. Vai além, vai muito além! Ser travesti é ter 

destinado para si o local da subalternidade, da marginalidade, das mortes 

corriqueiras, que passam despercebidas pela polícia e pela sociedade, da 

prostituição e, sobretudo da vulnerabilidade. 
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Se assumir travesti é saber que recairá sobre os ombros a marca da 

abjeção, sobretudo no país que mais mata travestis e transgêneros no mundo, 

conforme a TransgenderEurope. Inclusive, o fato de não existir no país um 

instituto que pesquise e catalogue esses dados só deixa ainda mais claro a 

condição de inferioridade que a essa população é posta. Mas ser travesti é, 

também, transgredir e não apenas um gênero, mas, sobretudo, um CIStema e 

ter exemplos de pessoas que sobrevivem a essa condição exposta pela nossa 

sociedade e hoje são referências de luta, de vivência e, principalmente de 

fontes acadêmicas, como é o caso de uma das bases teóricas dessa pesquisa, 

Viviane Vergueiro, é saber que uma outra realidade é possível. 

Analisar uma personagem travesti escrita em 1978 enquanto o Brasil 

encontrava-se num regime militar opressor e violento é trazer para o debate 

acadêmico a (re)existência dessas pessoas há mais de 50 anos. Chico 

Buarque, ao escrever Geni, não escreve apenas uma personagem, ele traz 

para a arte a representação de uma sociedade, uma sociedade que, ao mesmo 

tempo em que apedreja, deita-se com ela e, não à toa, o Brasil é, também, o 

país que mais consome pornografia trans no mundo43. 

Entender a Geni buarqueana como travesti, para além da representação 

teatral, para além da encenação por um homem e por uma travesti, para além 

das marcas presentes na canção, é entender que Geni é um espectro da nossa 

sociedade que pode ter assumido tantos nomes ao longo dessas quase 05 

décadas, desde que foi escrita. Ela pode ser as Alexias, as Vivianes, as Luísas, 

as Sarahs, as Akuendas, as Dandaras, as Verônicas e tantas outras que foram 

e são apedrejadas e que têm jogadas sobre si as mazelas de uma sociedade 

que as inferioriza, rechaça e mata. 

Provavelmente Chico Buarque não pensou que a personagem dele 

poderia ser fonte de análise sobre uma identidade tão brasileira, como bem 

disse Miskolci. Mas, se a Geni, hoje com 42 anos de criada, segue sendo fonte 

para um debate ainda tão necessário e vital, é sinal de que a arte, ao trazer 

para o teatro e a música, um espectro da vida real, cumpriu um papel de 

denúncia social. Que possamos seguir debatendo e discutindo a construção de 

43 Disponível em: https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-e-o-pais-em-que-mais-se-procura-
pornografia-trans-e-que-mais-se-mata-pessoas-trans/. Acesso em 03 de jan de 2020; 
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várias identidades, para além da travesti, e que o conhecimento seja a arma 

mais letal para a opressão e o obscurantismo. 

Para encerrar esse caminhar acerca da construção dessa identidade 

travesti em Geni, que possamos fazer como a Liniker em sua apresentação no 

programa “Amor e Sexo” que, ao interpretar a canção tema da nossa 

personagem, fez uma releitura e uma reescrita cantando: “NÃO! Não joga! O 

Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e 

bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos 

redimir”44. E encerra com um alto e sonoro “BENDITA GENI!”. 

Que assim seja, Geni! Bendita! 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Eduardo Alberto de. Os geuis na Ditadura Civil-Militar brasileira: 
resistências. AEDOS – Revista do Corpo Discente do PPG-História da 
UFRGS. Porto Alegre: Aedos, v. 11, n. 24, p. 62-79, Ago 2019; 
ANDRÉ, Antônio José. Memórias: A Ópera dos Três Vinténs. Esquerda.net. 31 
de ago de 2014. Disponível em: <https://www.esquerda.net/artigo/memorias-
opera-dos-tres-vintens/33919>. Acesso em: 22 dez. 2019; 
ANTENORE, Armando. A vez de Andréa – Sobre o direito de morrer como 
travesti. Piauí: Folha de São Paulo, Edição 125, fev de 2017. Disponível 
em:<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vez-de-andrea/>. Acesso em: 02 jan. 
2020; 
ARAÚJO, Mayara de. Deixem-me saborear! Diário do Nordeste. Disponível 
em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/deixem-me-
saborear-1.572846>. Acesso em: 14 dez. 2019; 
BUARQUE, Chico. Ópera do Malandro. Chico Buarque.com. Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=opera_do_malandro_
79.htm>. Acesso em: 02 jan. 2020;
_____________. Geni e o Zepelim. Álbum Ópera do Malandro. Phillips
Records: Rio de Janeiro, 1979;
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Década de 70. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-
decadas/copy_of_decada-de-70>. Acesso em: 09 dez. 2019;
COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ditadura e
Homossexualidades: Iniciativas da Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo “Rubens Paiva”. Relatório TOMO I – Parte II. Disponível
em:<http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-
i/downloads/I_Tomo_Parte_2_Ditadura-e-Homossexualidades-Iniciativas-da-

44 Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-liniker-
canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/. Acesso em 03 de jan de 2020. 

133

https://www.esquerda.net/artigo/memorias-opera-dos-tres-vintens/33919
https://www.esquerda.net/artigo/memorias-opera-dos-tres-vintens/33919
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vez-de-andrea/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/deixem-me-saborear-1.572846
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/deixem-me-saborear-1.572846
http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=opera_do_malandro_79.htm
http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=opera_do_malandro_79.htm
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-70
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_2_Ditadura-e-Homossexualidades-Iniciativas-da-Comissao-da-Verdade-do-Estado-de-Sao-Paulo-Rubens-Paiva.pdf
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_2_Ditadura-e-Homossexualidades-Iniciativas-da-Comissao-da-Verdade-do-Estado-de-Sao-Paulo-Rubens-Paiva.pdf
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-liniker-canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-liniker-canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/


Comissao-da-Verdade-do-Estado-de-Sao-Paulo-Rubens-Paiva.pdf>. 
Acessoem: 27 dez. 2019; 
D’ARAÚJO, Maria Célina. O AI-5. CPDOC FGV. Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 22 
dez. 2019; 
Instituto Nacional de las Mujeres. Glosario de Género. Colonia Guadalupe: 
INMUJERES, 2007; 
MISKOLCI, Richard; PELÚCIO, Larissa. Fora do sujeito e fora do lugar: 
reflexões sobre performatividade a partir de uma etnografia entre travestis. 
Revista Gênero. Niterói, v. 7, n. 2, p. 257-269, 1. sem. 2007; 
MDS. Devassos no paraíso: O brasil mostra a sua cara. Museu da 
Diversidade Sexual. Disponível em: <http://www.mds.org.br/events/devassos-
no-paraiso-o-brasil-mostra-sua-cara/>. Acesso em: 14 dez. 2019; 
PAULA, Luciana de. A Ironia de “Geni e o Zepelim”: Sujeitos, Poderes e 
Mundos no Tempo da Suspensão. Cadernos do Tempo Presente. São Paulo: 
Repositório Institucional UNESP, 2010. Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125142>. Acesso em: 10 dez. 2019; 
REDAÇÃO RBA. Contra LGBTfobia, Liniker canta versão alternativa de canção 
de Chico: ‘Bendita Geni’. Rede Brasil Atual. 03 de mar de 2017. Disponível 
em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-
liniker-canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/>. Acesso em: 
03 jan. 2020; 
STERN, Luísa. Brasil é o país em que mais se procura pornografia trans e que 
mais se mata pessoas trans. Revista Fórum. 28 de jan de 2017. Disponível 
em: <https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-e-o-pais-em-que-mais-se-
procura-pornografia-trans-e-que-mais-se-mata-pessoas-trans/>. Acesso em: 03 
jan. 2020. 
TADEU, Felipa. Há 30 anos, era lançada a trilha sonora da "Ópera do 
Malandro". Chico Buarque.com. Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com.br/critica/crit_opera_DW_09.htm>. Acesso em: 
02 jan. 2010; 
TRANSGENDER EUROPE. 
TransgenderEurope’sTransMurderMonitoringprojectreveals. TGEU.ORG.30 de 
out de 2014. Disponível em: <https://tgeu.org/transgender-europe-tdor-press-
release-october-30-2014/>. Acesso em: 14 dez. 2019; 
VERGUEIRO, V. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de 
gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como 
normatividade. Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2015; 
VIEIRA, Fernanda Dantas. A caça aos homossexuais e travestis na Ditadura 
Militar. Pragmatismo Político: abril 2015. Disponível em: 
<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/a-caca-aos-homossexuais-e-
travestis-na-ditadura-militar.html>. Acesso em: 27 dez. 2019. 

134

http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/relatorio/tomo-i/downloads/I_Tomo_Parte_2_Ditadura-e-Homossexualidades-Iniciativas-da-Comissao-da-Verdade-do-Estado-de-Sao-Paulo-Rubens-Paiva.pdf
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5
http://www.mds.org.br/events/devassos-no-paraiso-o-brasil-mostra-sua-cara/
http://www.mds.org.br/events/devassos-no-paraiso-o-brasil-mostra-sua-cara/
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125142
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125142
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125142
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-liniker-canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/03/contra-lgbtfobia-liniker-canta-versao-alternativa-de-cancao-de-chico-bendita-geni/
https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-e-o-pais-em-que-mais-se-procura-pornografia-trans-e-que-mais-se-mata-pessoas-trans/
https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-e-o-pais-em-que-mais-se-procura-pornografia-trans-e-que-mais-se-mata-pessoas-trans/
http://www.chicobuarque.com.br/critica/crit_opera_DW_09.htm
https://tgeu.org/transgender-europe-tdor-press-release-october-30-2014/
https://tgeu.org/transgender-europe-tdor-press-release-october-30-2014/
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/a-caca-aos-homossexuais-e-travestis-na-ditadura-militar.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/04/a-caca-aos-homossexuais-e-travestis-na-ditadura-militar.html


CAPÍTULO 10
A JUREMA SAGRADA E 
A DECOLONIZAÇÃO DAS 
PRÁTICAS RELIGIOSAS

Lucas
Gomes de
Medeiros*

RESUMO: Com o presente texto, pretendo analisar a Jurema Sagrada - religião 
baseada nos antigos cultos de pajelança das populações indígenas do Nordeste, 
que hoje encontra-se associada a elementos de tradições como a Umbanda, o 
Candomblé e o Espiritismo Kardecista - na tentativa de compreender que 
conhecimentos por ela são produzidos e por quais instâncias são 
deslegitimados. Penso essa prática religiosa a partir do arsenal de conceitos e 
chaves interpretativas lançados pelos chamados estudos decoloniais a fim de 
compreender quais modos de produção de conhecimento, sentido e lógicas de 
verificação são forjados por esse culto, garantindo, mediante a oralidade, 
majoritariamente, sua permanência e legitimação no hall das chamadas 
“religiões de terreiro”. 

Palavras-chave: Jurema Sagrada. Conhecimento. Decolonialidade.

*Doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
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ITINERÁRIO OU A FORMAÇÃO DE UMA PERSPECTIVA CONTRA-

HEGEMÔNICA  

A colonialidade, e o entendimento dos processos que lhes são 

subjacentes, tem garantido cada vez mais seu espaço como categoria analítica 

nas universidades brasileiras e fora delas. Associados a essa, os prefixos pós e 

de têm se lançado como perspectivas que, para além de um campo de 

embates teóricos, apresentam uma roupagem política quando da denúncia de 

uma geopolítica do conhecimento (MALDONADO-TORRES, 2008) e de uma 

colonialidade do poder (MIGNOLO, 2005) e da tentativa de complexificar as 

análises epistemológicas que naturalizaram, durante toda a longa duração da 

história ocidental, a sobreposição das distintas formas de conhecimento.  

Entre outras contribuições, a pós-colonialidade e a decolonialidade 

apontam que a modernidade ocidental se empenhou na produção de um 

sujeito específico: baseado em uma concepção hegemônica e antropocêntrica 

mediante empreitadas como o Iluminismo – que enquanto movimento 

filosófico-racionalista conferiu legitimidade soberana às ciências e retirou da 

Teologia o lugar de centralidade que esta ocupou durante a Idade Média. 

A colonialidade encontra em determinadas práticas religiosas a 

possibilidade de eco de uma cosmovisão que se pretende unitária. A tradição 

judaico-cristã, por exemplo, tem se empenhado, desde muito tempo, no 

exercício de desqualificação de práticas religiosas de origem não 

necessariamente ocidentais. 

Os esforços reunidos para efetivação da crítica e superação das formas 

hegemônicas da produção de conhecimento ocidental encontram grande 

resistência na academia - herdeira de toda a tradição epistemológica que 

serviu de base ao Iluminismo e a outros movimentos de caráter racionalista. 

Epistemologicamente falando, a ideia de uma pós-colonialidade costuma 

se referir a um conjunto de perspectivas articuladas em torno do apontamento 

das continuidades da colonialidade que, mesmo após a “independência” dos 

países antes colonizados, permanece hierarquizando formas de conhecimentos 

e edificando distanciamento entre “centros” e “periferias”. Herdeiro, se assim 

podemos classificar, dos Estudos Culturais e do Multiculturalismo, esse 
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panorama de investigações e intervenções congrega nomes como Frantz 

Fanon, Edward Said, Homi Bhabha e Stuart Hall. Para Manuela Corrêa Leda:  

 

É, portanto, com a pretensão de revelar as antinomias e 
ambivalências subjacentes ao paradigma da modernidade, que 
os pós-coloniais vão retomar as experiências africanas, 
ameríndias e asiáticas como forma de romper com as fronteiras 
culturais criadas pelas relações coloniais persistentes até hoje. 
(LEDA, 2015, p. 103).  

 

Podemos dizer que a decolonialidade, por sua vez, emerge como uma 

nova inflexão desse conjunto de críticas voltadas às dimensões 

epistemológicas da modernidade europeia. Dois grupos se articularam na 

intensificação dessas críticas: o Grupo de Estudos Subalternos sul-asiáticos 

(1970), sob liderança do historiador Ranajit Guha, e na América Latina o Grupo 

Latinoamericano de Estudos Subalternos, em 1992 (que seis anos depois viria 

a se dissolver e alguns dos seus membros se articulariam na composição do 

grupo latino-americano Modernidade/Colonialidade). Mesmo ambos os grupos 

denunciando os processos de subalternização subjacentes à colonialidade 

moderna ocidental, em linhas gerais, para o primeiro:  

 

a modernidade é um fenômeno decorrente do neocolonialismo 
sobre a África e a Ásia no século XIX, período em que se 
institui o domínio colonial da Inglaterra sobre a Índia. Em 
contraste, para o Grupo Modernidade/Colonialidade, ela 
remonta ao século XVI, quando se inicia a colonização 
portuguesa e espanhola sobre a América Latina e o Caribe. Em 
vista dessa distinta temporalidade, a América ibérica e a Índia 
colonial britânica herdaram da Europa diferentes referências 
históricas; a primeira reporta ao Renascimento e a segunda ao 
Iluminismo. Nesse sentido, para o grupo 
Modernidade/Colonialidade, a América Latina, mais que pós-
colonial, é, em certa medida, uma própria continuidade dos 
acontecimentos históricos da Europa, pois, ao longo do século 
XIX, quando o domínio colonial britânico começa a ser 
instituído sobre a Índia, já estouravam nas sociedades latino-
americanas os processos de independência que prenunciavam 
a formação de seus respectivos estados nacionais, todos 
fundamentados no modelo institucional europeu. Por esta 
razão, Mignolo vai reivindicar para o projeto latino-americano, a 
definição não de pós-colonial, mas de pós-ocidentalista. 
(LEDA, 2015, p. 112-113).   
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 As diferenças quanto às perspectivas não isentam o profícuo diálogo 

entre a pós e a decolonialidade. A segunda, no entanto, nos interessa mais 

devido à particularidade de congregar esforços na análise das realidades 

situadas na América Latina e como essas subvertem, ao passo que 

reelaboram, as visões de mundo assentadas em perspectivas eurocêntricas e 

hegemônicas. O que a decolonialidade alerta é sobre a incompletude do 

projeto da colonialidade global quando da desconsideração desse território. 

Partimos de uma série de proposições lançadas pelos teóricos do grupo 

Modernidade/Colonialidade para pensar as particularidades dos processos de 

dominação na América Latina e elegemos a Tradição do Catimbó-Jurema ou 

Jurema Sagrada como um desses blocos de saberes submetidos ao 

silenciamento e desqualificados para que a marcha da colonialidade do saber 

seguisse seu fluxo. Por decolonialidade entendemos a articulação de 

processos políticos e epistemológicos que, entre outras finalidades, busca: 

 

revelar a lógica dos processos de colonização e, segunda, 
tendo consciência da colonialidade, o próximo passo é propor o 
seu fazer. Além de apontar o processo de colonização e 
discernir os seus mecanismos, necessário se faz viabilizar 
projetos decoloniais possibilitando dar voz àqueles que foram 
silenciados e trazer à tona saberes que também foram 
subalternizados. (CUNHA, 2018, p. 65). 

 

 Nada mais cabível para compreensão da Jurema Sagrada que o 

entendimento de como se processam silenciamentos, subalternizações e 

desqualificações. Aliás, o exercício dessas dinâmicas é parte que não se pode 

ou deve desconsiderar quando da tentativa de escrever sobre as religiões afro-

ameríndias em suas mais variadas vertentes e designações. O Candomblé, a 

Umbanda e, sobretudo, a Jurema Sagrada encontram no Nordeste Brasileiro 

lugar de disseminação dos saberes ancestrais herdados dos povos afro-

indígenas. No caso da Jurema em específico, ainda se pode notar a recepção 

nas antigas práticas indígenas de saberes de origem ibérica também 

inferiorizados ou subsumidos pela lógica da colonialidade: O Livro de São 

Cipriano; a Estrela de Salomão; a prática da reza, da produção de unguentos 

podem ser anunciados como componentes desse conjunto de símbolos e 

ofícios.  
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 Não podemos desconsiderar também - quando falamos em 

sobreposições de conhecimentos, epistemicídios ou genocídios 

epistemológicos (GROSFOGUEL, 2016) - o papel que o discurso religioso (de 

tradição judaico-cristã) exerceu sobre os diferentes povos e suas visões de 

mundo nesse território a partir do século XVI. A versão religiosa do 

pensamento colonial estava extremamente alinhada aos demais discursos de 

subalternidade dos povos. Como o próprio Grosfoguel sugere (2016, p. 25): “o 

privilégio epistêmico do homem ocidental foi construído às custas do 

genocídio/epistemicídios dos sujeitos coloniais” e, lógico, suas cosmovisões.  

Se a modernidade baseia-se numa organização dual das práticas sociais 

(como a religião) dois movimentos ligados à Igreja Católica e anteriores à 

modernidade em sua demarcação temporal clássica, também: a Patrística e a 

Escolástica respectivamente. O primeiro movimento que se estende entre os 

séculos I ao VII – recebe esse nome justamente por ter sido esquadrinhado 

pelos chamados “pais da igreja” – e o segundo compreendido entre os séculos 

IX e XV. Esses são recorrentemente descritos como mecanismos doutrinário-

filosóficos por intermédio dos quais a Igreja Católica objetivava propagar a fé 

cristã associando-a a princípios do pensamento gregos ligados ao eixo 

socrático-platônico.  

As tentativas de revestir-se contra as investidas pagãs no Ocidente 

medieval não se deram exclusivamente via batalhas armadas, mas disputaram-

se também as formas de produção do saber, podemos pensar, por exemplo, 

nas tentativas de explicar como se davam as relações dos indivíduos em 

sociedade com o sagrado. Inquietações dessa natureza não demandavam a 

estruturação de uma dicotomia entre razão e fé, percebeu-se, desde muito 

tempo, a potencialidade no ato de conjurar esses lugares na elaboração de 

uma fé racionalizada.  

Associando fé e razão, realizou-se uma profícua análise das escrituras 

sagradas a partir da influência de filósofos como Sócrates e Platão. Santo 

Agostinho (354 d.C - 430 d.C) e Tomás de Aquino (1225-1274) são associados 

aos dois movimentos, respectivamente, como responsáveis pelo entrelace 

entre a racionalidade ocidental e a fé cristã. Bem e mal, sagrado e profano, 

razão e emoção vão gradativamente sendo entendidos como polos 
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antagônicos e inconfundíveis que orientando o homem – entendido enquanto 

sujeito universal – ao bem conduzir da vida e das práticas cotidianas.  

Não é por acaso que a tradição judaico-cristã historicamente associou-

se a processos de colonialidade que marcam a modernidade, essas, 

compartilham de uma matriz epistemológica semelhante que se baseia em 

dicotomias clássicas como corpo e espírito; sagrado e profano; masculino e 

feminino e outras. 

 

A CIÊNCIA DA JUREMA E A ENUNCIAÇÃO DE UM SABER ANCESTRAL 

 

 Os relatos e narrativas estereotipadas dos primeiros viajantes que 

tiveram contato com indígenas45, a descrição dos rituais de beberagem e da 

utilização dos cachimbos e maracás denotam uma representação caricatural 

das práticas e sua inferiorização mediante juízos de valor balizados pela lógica 

dos que viam, interpretavam aos seus moldes, e escreviam.  

 Esse conjunto complexo e polissêmico de rituais que hoje chamamos de 

Jurema Sagrada tem suas origens ligadas aos antigos rituais de pajelança dos 

indígenas (sobretudo Tabajaras e Potiguaras) que habitavam o Nordeste 

brasileiro. Os rituais vieram a se reconfigurar, sobretudo a partir do contato com 

exercícios dos colonizadores e de outros grupos subalternizados por eles: 

principalmente os negros Iorubanos (habitantes das regiões que hoje vão da 

Etiópia ao Chade e do Sul do Egito à Uganda mais o norte da Tanzânia) que 

foram trazidos na condição de mão de obra após a chegada das primeiras 

levas de grupos bantos (esses, provindos da África Meridional que congregava 

regiões como Cambinda e Angola e por aqui chegaram antes dos sudaneses).  

Na história das religiões de terreiro, em geral, se vê no século XX um 

constante processo de organização (na primeira metade) e institucionalização 

(na segunda metade) dessas práticas, estando hoje a Jurema Sagrada 

galgando gradativamente o seu lugar perante outras práticas afro-ameríndias 

que já são legitimamente consideradas religiões. O que percebemos, desde os 

rituais que tiveram mais ou menos contato com outras práticas religiosas, é um 

conjunto de saberes que se reelaboram constantemente e estão voltados ao 

45 Jean de Léry: Viagem à terra do Brasil (1578); Hans Staden: Duas viagens ao Brasil (1557). 
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conhecimento sobre as ervas, o corpo, a saúde e o sagrado. A Jurema 

promove um verdadeiro intercâmbio entre essas esferas nas quais os terreiros 

se configuram como verdadeiros lugares de cuidado individual e coletivo.  

Dotada de um complexo conjunto de princípios, valores e condutas que 

não recorre a padrões dicotômicos fixos entre os pares, cultura e natureza, 

natural e sobrenatural, bem e mal, masculino e feminino etc. - postulados pela 

tradição dita ocidental - a Jurema Sagrada se apresenta para nós como uma 

potente provocação para pensarmos as nossas estratégias de atuação política 

e produção do conhecimento. 

Se na América do Sul, e notadamente no Brasil, herdamos modelos de 

compreensão da sociedade e da organização política baseados em regimes de 

verdade – conceitos e marcos temporais europeus como regra – a perspectiva 

decolonial busca desestabilizar essa lógica a partir dos lugares enunciativos 

das “exceções”. Por essa razão, tem sido urgente uma virada epistemológica 

como garantia de que, apesar de termos há muito compreendido como se 

processa a engrenagem da dominação que atua por meio do controle 

epistêmico, estamos hoje em condições de avançar para o estabelecimento de 

nossos próprios parâmetros, encontrados sobremaneira em saberes que foram 

ditos mágicos e insuficientes: resguardos na memória individual e coletiva de 

grupos que enaltecem o saber da ancestralidade.  

Os elementos que compõem o corpo ritualístico da Jurema Sagrada: 

conjunto de princípios fitoterápicos, concepção dos sujeitos, “investigação” da 

natureza tem dado conta de pelo menos três aspectos que demonstram a 

eficácia dos saberes produzidos nos terreiros: o da produção de conhecimento 

botânico (taxonômico, morfológico, funcional) sobre as plantas do gênero 

Mimosa e outras endêmicas do bioma caatinga; os processos terapêuticos que 

se caracterizam pelo estabelecimento de uma distinta visão sobre o humano e 

o mundo na relação entre subjetividades e saúde; a confiabilidade do 

conhecimento produzido e aplicado, cuja validade está estabelecida no recurso 

à memória da experiência coletiva.  

Nesse sentido, entendo como pertinente pontuar que nesses escritos 

não reforçamos a disputa pelo título de “Ciência” para a Jurema Sagrada ou 

qualquer outro saber hegemônico associado a ela, tendo em vista que 

perseguimos nessa reflexão a emergência dos saberes dentro de sua própria 
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lógica de produção e validação: o que leva a entender que a noção de ciência 

nos terreiros de Jurema apresenta conotação completamente diferente das 

convencionais. Barros (2017, p. 87) também afirma que esse entendimento da 

Jurema como uma ciência está associado à ideia de segredo e mistério 

revelados mediante os transes mediúnicos. Diferente do Candomblé, ainda 

conforme a autora, caracterizado pela renovação dos vínculos estabelecidos 

com as divindades, a Jurema Sagrada, sobretudo a que não introjetou do 

Candomblé esse entendimento das renovações, está baseada em um 

compêndio de aprendizados dos praticantes com as suas entidades sem a 

necessidade dos ritos que no Candomblé conferem status específicos aos 

sacerdotes46. 

Outrossim, inscrevemos essas reflexões no escopo das multiplicidades 

epistemológicas que têm sido carro-chefe do pensamento crítico elaborado a 

partir do sul global (SANTOS; MENEZES, 2009). Essa empreitada tem 

caminhado para apresentar os principais projetos da colonialidade do saber 

sustentados por relações de poder naturalizadas e sobreviventes nos contextos 

pós-coloniais, cuja superação está inscrita na recuperação daquilo em que 

primeiro miraram os processos de colonização imperial: as técnicas e 

tecnologias ancestrais e os saberes que as comportam e lhes dão sentido.  

Os estudos e vivências nessa tradição permitem perceber que nem 

todos os contatos na composição de religiões tão plurais, como a Jurema, se 

dão em termos de acréscimo ou de perda. Os elementos são recorrentemente 

elaborados, fazendo dela uma prática polissêmica que já não mais se 

assemelha aos rituais dos antigos indígenas, mas que simultaneamente não os 

perde enquanto referência. 

Perscrutamos a noção de ciência utilizada pelos sacerdotes e 

sacerdotisas da Jurema a fim de adensar o entendimento de como esses 

espaços reiteram, se distanciam ou ressignificam as lógicas da ciência 

ocidental. Ainda não se tem registro de como e quando o termo passa a 

compor o vocabulário dos/as Juremeiros/as o que se torna digno de nota é que 

a alcunha de “encantada” se apresenta como apropriação e ressignificação da 

46 Um desses status é chamado deká, que consiste na renovação dos vínculos do neófito após 
sete anos; esse ritual o torna apto a abrir sua própria casa.  
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ciência ocidental moderna que se legitima ao passo que se distancia de 

princípios como encanto, magia, mistérios... 

Em uma conversa com a Juremeira Mãe Carminha de Oyá (uma das 

mais antigas sacerdotisas da cidade de Campina Grande - PB) recordo o fervor 

com que ela me disse: 

 

Meu filho, você pode passar mil anos dentro da Jurema que 
ainda não vai saber de tudo. A Jurema é uma ciência profunda 
e cheia de mistérios. Quando os mestres vêm a terra, eles 
trazem a mensagem do mundo dos encantos e pra receber ela, 
você precisa tá de coração aberto, mesmo que seja o homem 
mais sabido e rico do mundo. (Entrevista concedida em 06 de 
Março de 2019).47 

 

As palavras da sacerdotisa logo me fizeram refletir sobre a concepção 

de ciência recorrentemente acionada nesses espaços. “Ciência é dom divino”; 

“Ciência de cura”; “Ciência encantada” e outras expressões apontam para uma 

espécie de conjunto de saberes ancestrais ligados ao bem viver, à saúde, aos 

mistérios “do outro mundo” que o decorrer de uma trajetória de mais de 

cinquenta anos, como a da referida sacerdotisa, não consegue adentrar às 

minúcias. Mãe Carminha, reconhecida pelos demais praticantes como uma 

Juremeira forte de “muita ciência” reconhece que tem muito a agradecer e 

ainda a aprender com seu Zé dos Anjos – seu mestre48 de Jurema.  

Ela se reporta ao Candomblé para explicar o que significa a ciência 

encantada do Catimbó-Jurema: 

 

É assim, no Candomblé: a gente cultua mais a parte do santo, 
num sabe? O Orixá, eles são as forças das pedras, das 
plantas, dos ventos e da natureza, estão acima de nós e acima 
dos espírito, é como se fosse superior e os espírito esses que a 
gente chama nas mesas, nas macumba de chão são abaixo 
deles e acima de nós, cada espírito tem uma história, seu Zé 
mesmo tem a história dele, seu Mestre, seu Caboclo; cada um 
tem sua história e a ciência é aquilo que eles deixam pra nós, 
pra nos ensinar. Na mesa, seu Zé trabalha com água limpa e 

47 Em respeito às/aos entrevistadas/os, manteremos a transcrição de todos os trechos de 
entrevistas presentes nesse capítulo fiel à fala sem nenhum destaque para indicar discordância 
com a língua portuguesa formal. 
48 Mestres e Mestras são entidades invocadas nos terreiros de Jurema Sagrada para 
trabalharem: realizarem eventuais atividades de cura, conselho aos praticantes a adjacências. 
Na cosmovisão da Jurema, essas entidades habitam as cidades sagradas de onde são 
invocadas nas cerimônias cotidianas. 
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uma vela porque isso é a ciência dele, você tá me entendendo? 
Já o Orixá não fala, ele vem na terra, dança, abraça, faz algum 
gesto assim, mas como são acima de tudo, são a lei, eles num 
passam essa ciência pra gente não. (Entrevista concedida em 
06 de Março de 2015). 

 

Estabelecendo uma diferenciação e uma hierarquia comum aos terreiros 

que são de Candomblé e de Jurema Sagrada, simultaneamente, mãe 

Carminha elucida que essas tradições estabelecem relações diretas uma com 

a outra e recorre a cada uma em momento específico, sem confundi-las. As 

“casas traçadas”, assim como são reconhecidas na cidade os terreiros com 

essas características, costumam organizar seus calendários cerimoniais para 

que ambos os cultos sejam contemplados.  

Essa ciência à qual se reporta está associada aos lugares de produção 

de saber recorrentemente desconsiderados ou colocados em questão pelo 

empirismo que os marca. A ciência ocidental e sua insistência na noção de 

prova, de objetividade ou de universalização da verdade, entretanto, não têm 

desconsiderando por completo essas práticas, mantêm um tipo de contato (não 

menos violento) com essas que resguarda à Jurema Sagrada o lugar da 

abjeção, do místico, da credulidade sem fundamento que precisa ser 

investigada e apropriada e submetida aos cânones da ciência tradicional para 

que apresente alguma finalidade.  

 

CONCLUSÕES 

 

Quando pensamos sobre os sistemáticos ataques aos terreiros de 

Jurema, sejam eles de ordem física, psicológica ou moral, tornam-se visíveis as 

acusações de charlatanismo, de apropriação inadequada da credulidade 

pública ou as cruzadas contra imolações ritualísticas de animais. Todos esses 

motivos estão relacionados aos saberes ancestrais que essa religião produz e 

perpetua. Suas formas de compreender a relação entre o homem e natureza - 

da qual este deriva - distancia-se da tradição judaico-cristã, em que os 

indivíduos, forjados como imagem e semelhança da própria deidade da 

criação, ocupam lugar central perante as demais instâncias do universo. Essa 

crença convertida em verdade irrevogável na história do Ocidente tem 
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naturalizado a soberania do homem (sujeito universal) e as violências 

subjacentes a tal entendimento. 

As análises desses espaços têm mostrado a monumentalidade das 

relações que os terreiros criam na construção de um verdadeiro complexo que 

integra concepções holísticas de corpo, saúde e sagrado que se desdobram na 

prestação de serviços às comunidades a eles integradas: seja nas cerimônias 

cotidianas e nos serviços de consultas com as entidades ou em festejos 

específicos como o dia das crianças, às festas de Exu e Pombagira (e outros 

onde as interações mais intensas entre as casas e os vizinhos praticantes - ou 

não - se tornam mais evidentes).  

Esses espaços configuram-se como verdadeiros redutos, além de 

religiosos, de cooperação comunitária. Não desassociamos esse modo de vida 

à cosmovisão da tradição da Jurema Sagrada e da própria história de 

perseguição e resistência que aponta para a construção de núcleos com 

pequeno número de adeptos49 e para a intensidade do contato entre esses 

estabelecido. Tais sociabilidades se dão na contramão dos espaços religiosos 

cujas finalidades se limitam às significações litúrgicas. 

 Observamos essa prática, os seus lugares sagrados, e compreendemos, 

a partir do diálogo livremente estabelecido entre mãe Carminha e as 

provocações decoloniais, que a potência da ancestralidade habita o cotidiano 

dos terreiros. Pisar descalço em terras sagradas, concentrar no pensamento 

enquanto balança o maracá ou esguicha a cachaça, apagar a vela ou acender 

o cachimbo, entre outros feitos cotidianos do universo da Jurema, permite o 

alinhamento com forças sagradas e com saberes recusados. Apontando a 

incompletude da erudição da ciência ocidental canônica na vida religiosa da 

Jurema, uma ciência se cria nos terreiros: uma ciência encantada. 
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